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van de redactie
Het schaakseizoen 2008/09 ging stormachtig van start. De 45e verjaardag
van De IJssel werd gevierd met een
jubileumsimultaan tegen Hans Böhm.
Een gebeuren dat werd bijgewoond
door veel leden, oud-leden en gewaardeerde gasten. Het werd geen makkie
voor de simultaangever. In dit nummer
een uitgebreid verslag van dit schaakfestijn.
De eerste RSB-schermutselingen zijn
inmiddels achter de rug. Gezien het
kwaliteitsverlies aan de top zal het in dit
opzicht geen prettig seizoen worden.
Dat blijkt ook uit de eerste resultaten.
Alleen bij het viertal werden lauweren
geoogst. Zij voeren na twee speelronden
de ranglijst aan. Ook in de bekerstrijd
viel het doek, maar dat was eigenlijk bij
de loting al het geval. Ergo verslagen
van een beetje wel en veel wee. Ook het
ezeltje komt weer van stal en iemand
ving een blote koningin.
De heersende clubkampioen verdedigt
zijn titel niet. Zal Pim te Lintelo dan nu
het hoogste trapje halen? De eerste
resultaten tonen zijn titelaspiraties. In
de competitie is de concurrentie in de
staartgroep vergroot. Dus nu ook punten
voor voorheen vaste verliezers. De

jeugdkampioene van vorig seizoen lijkt
echter voor hen nu al een maatje te
groot.
Diezelfde jeugdkampioene is heer en
meester in de jeugdcompetitie. Het aantal deelnemers nam toe, dat is verheugend nieuws. De gevestigde orde leidt
de dans, maar onder de nieuwelingen
zijn veel talenten. De toekomst zal het
leren.
Veel toernooinieuws. De Evengroenen
mengden zich in de strijd op het Open
NK in Dieren, bij de Open Nederlandse
jeugdkampioenschappen in Enschede en
bij het NK snelschaak voor de jeugd in
Akkrum. Goed schaakwerk, maar geen
hoofdprijzen. Die waren er ook niet op
regionaal niveau bij de PK van de RSB.
Alhoewel de IJsselspelers ook hier goed
partij gaven. Als deelnemers van de
RSB-selectie oogstten jeugdleden van
De IJssel succes op het Hutton toernooi,
een strijd tussen jeugdteams van de
regionale bonden. Een podiumplaats
was er ook voor Henk-Jan Evengroen
op het Gouda Open. Schaakgeweld en
explosieven in frites meldden berichten
uit Gent. In hoeverre waren daar
IJsseldeelnemers bij betrokken?
IJsselschaak doet verslag.

De rubriek uit de media is ditmaal vanwege plaatsgebrek beperkt. Wel een uitgebreide mediareportage over de WKtweekamp tussen Anand en Kramnik.
Voorts o.a. een voetbalverslag van een
schaakduel, een heel oud schaakprobleem en toppers in een glazen kooi.
Bij de RSB gaat niet alles naar wens,
vooral het ledental staat onder druk. Dat
geldt in tegenstelling tot voorgaande
jaren vooral bij de jeugd, zo leert de
RSB-ledenadministratie. De extra aandacht voor het schoolschaak, het SpeelZ
project, blijkt zo goed als mislukt. Wel
veel succes voor een nieuw aandachtsgebied: de vijftigplusschaker. RSBvoorzitter Koorevaar bouwt gestaag aan
zijn Veste.
Voorts in dit nummer: de reclamekaravaan van Ton van Smirren op de
Moordrechtse braderie, nieuws van de
vergadertafels bij de RSB en De IJssel,
een merkwaardige finish van de toppers
in de eerste rapidronde en natuurlijk het
programma voor de komende maanden.
De redactie wenst u veel leesplezier en
ziet uw bijdragen voor IJsselschaak 81,
dat in januari zal verschijnen, gaarne
tegemoet.

de ijssel opvallend aanwezig op moordrechtse jaarmarkt
Op zaterdag 13 september streek de reclamekaravaan van De IJssel neer op de jaarmarkt in Moordrecht. Campagneleider
Ton van Smirren arriveerde begeleid door
truckers al vroeg bij De Zespunt. Hij had
voor een attractieve kraambezetting

gezorgd. De IJsselsecretaris was er natuurlijk al met zijn reclameborden, maar er
was ook een behoorlijk jeugdcontingent.
Nog voor Ton de slapers uit zijn ogen had

gewist had hij al een nederlaag tegen Arie
Macdaniël junior te pakken. Justin en
Léon Jacobse speelden demonstratiepartijen tegen Jan Evengroen. Na hun inschrijving in het IJsseltoernooi in Krimpen
hadden hun tegenstanders zich massaal
teruggetrokken, dus konden zij nu in
Moordrecht aan de bak. Jeugdkampioene

Lotte van der Wouden liet belangstellende
jeugd zien hoe goed zij kan schaken. Dat
deden ook Tim in ’t Veld, natuurlijk
gesteund door zijn vaste secondant opa
Sjaak, en Denise Reijm. Hans Lodeweges

3

demonstreerde zijn niet geringe eindspeltechniek. Voorzitter Gerard kocht de koffievoorraad op bij de rijdende horeca en
gooide er af en toe ook een partijtje tegen
aan. De jarige Henk-Jan Evengroen liet
zoveel oliebollen aanrukken dat die om
vijf uur nog niet op waren. Broer Bernard
ontvluchtte het verjaardagsfeest en liet in
vluggertjes zien hoe goed hij vooruitgegaan was. Ook Teus Boere, Ruben en
Marten Evengroen meldden zich voor één
of meer schaakpartijtjes. Dat alles gehuld
in de loempiageuren van de buren en af en
toe een klimatologisch opfrissertje.
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geen makkie voor hans böhm bij 45-jarig de ijssel
Op 1 september werd De IJssel 45 jaar.
Dat feit werd op 15 september gevierd
met een simultaan tegen Hans Böhm.
Vergezeld door zijn in Moordrecht geboren echtgenote Leny en zijn in Moordrecht
wonende schoonmoeder mevrouw Fresen
meldde hij zich om half zeven in De
Zespunt.
Het festijn startte met een kloksimultaan
tegen 17 jeugdleden, waaronder enkelen
die in duo’s opereerden. Geen probleem
voor de schaakmeester. Schoonmoeder
mevrouw Fresen gaf met de eerste zet het
startsein. De meesten moesten al snel een
nederlaag incasseren. De twee sterkste
meiden van De IJssel, Anneloes Keijzer
en Lotte van der Wouden, wisten echter
een remise in de wacht te slepen. Goed
schaakwerk werd er, volgens Hans Böhm,
ook afgeleverd door Bernard Evengroen
en Tim in ’t Veld. Gesteund door vriend
Steven Brandsma en zijn supersupporter
opa Sjaak was hij de laatste die de vlag
moest strijken. Net als voor de twee meiden was er ook voor Bernard en Tim een
presentje van de simultaangever.
Rond acht uur startte -onder het toeziend
oog van burgemeester Van de Meer, wethouder Ron Gast, de familie Böhm, man
van het eerste uur Wim de Meijer, super-

senior Wim van Vuuren en regelaar Aad
van den Berg- de simultaan tegen dertig
senioren en vijf junioren, waaronder vijf
gasten van sponsor Bouwbedrijf Frans
Vink& Zn uit Moordrecht. Hier gaf de
Moordrechtse burgemeester de aftrap met
de eerste zet aan het bord van Panc Vink,
initiatiefnemer voor dit feestelijk gebeuren. Een snelle nederlaag van Léon
Jacobse, die zich vergiste in een zetvolgorde, bleek een bedrieglijke voorbode. Het
werd voor de meesten een lange zit. Na 18
rondjes een remise voor voorzitter Gerard
van der Wouden en toen waren er nog 33
deelnemers in de strijd. Na verliespartijen
van Bastiaan Rietveld, gast Henk Bos en
sponsor Bas Vink, was er een tweede
remise voor de Nieuwerkerkse kampioen
Edo Pouwelse. Inmiddels begon de klok al
aardig op te schieten naar middernacht.
Sjoerd Rietveld hield het voor gezien en
ook gast Jos Holst moest opgeven, maar
zowel voor Schoonhovenaar Cees Kayser,
tegenwoordig huisschaker, als Hans
Kortrijk was er een remise. Vervolgens
sneuvelden er een aantal hardnekkige volhouders, Kees van de Heuvel en Frits
Vink van het sponsorteam, Ton van
Smirren en Christian Macdaniël. In ronde
25 applaus voor de eerste winnaar. Oud-

lid en donateur Jeroen Eijgelaar boekte de
eerste zege. Nog 20 deelnemers in de
strijd. Er werd driftig naar huis gebeld,
‘het kon wel wat later worden’. Het sponsorteam was met opgaven van André
Knoop en Peter Vink uit de strijd. Ook
Anton Reijngoudt, clubkampioen
1971/1972/1975, moest de strijd staken.
Nog twee Vinken, Jan en Panc, konden
naar huis en ook voor Teus Boere en gast
Frank Jacobse viel het doek. Er werd driftig remise aangeboden en dat had succes.
Puntendelingen voor Aad van der Meer,
Ad Multem, Hans Lodeweges en Huibert
Looren de Jong. De klok was inmiddels al
knap op weg naar één uur. Nog 9 deelnemers in de strijd. Verlies voor Frank Visser
en eindelijk moest ook de pas met schaken
gestarte Cor IJsselstijn de strijd staken. Dan
remise nummer negen van Justin Jacobse
en winst voor clubkampioen Henk-Jan
Evengroen en even later ook voor Pim te
Lintelo. Voor de laatste vier werd het er
niet makkelijker op. Rien Duine, Leen
Boonstra en Ruben Evengroen konden het
niet redden, maar Sjaak in ’t Veld besloot
als allerlaatste met de tiende remise.
Eindresultaat voor Hans Böhm: 22x winst,
10x remise en 3x verlies. Een score van
77%. (Aad)

het NRC Handelsblad. Een in 1977 gestart
wekelijks radiopraatje krijgt in 1979 een
dertienjarig vervolg met de radiorubriek
Man en Paard. Vanaf 1975 verzorgt hij
ook de schaakverslaggeving bij de NOS.
Zijn laatste toernooi-optreden is het Open
NK te Dieren in 1985. Wel speelt hij nog
vele jaren voor zijn club Rotterdam. In
1988 komt hij in het Guiness Book of
Records met het wereldrecord simultaanschaken, 560 borden met een score van
94%. Hij krijgt ook bekendheid als organisator, free-lance publicist, begeleider en
dagvoorzitter van bedrijfsbijeenkomsten.
Hij werkt mee aan diverse televisieprogramma’s, zoals van 1989 tot 1999 het
satirisch consumentenprogramma ‘Ook
dat Nog’, het populair wetenschappelijk
programma ‘Hersens op Hol’(1991),
‘Meeste Stemmen Gelden’ (jury-rechtspraak, 1994) , ‘Böhms Bovenkamer’
(over fascinatie, 2000-2001). Van 19891993 is hij te zien in milieuspotjes van
VROM, het ministerie voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu. Hij publiceert diverse
schaakboeken (o.a. Briljant Schaken,
Meesterlijke Schaaklessen en een bunde-

ling van mediabijdragen met als titel ‘De
32 stukken van Hans Bohm’). Ook is hij
producent van diverse schaakcursussen en
werkt hij mee aan luisterverhalen. In 1993
trouwt hij met de Moordrechtse tandartsdochter Leny Fresen. Van 1996 tot 2001
is hij drager van de Euwe-ring, een naar
Euwe genoemde onderscheiding gedurende vijf jaar voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
schaaksport. In 1999 wordt hij erelid van
zijn schaakvereniging Rotterdam. Anno
2008 is hij schaakmedewerker van de
Telegraaf en daarnaast met speciale optredens de bekendste PR medewerker en
boegbeeld van de Nederlandse schaaksport. Ook simultaanwedstrijden staan
blijvend op zijn programma.

de tegenstander
Hans Böhm wordt op 15 januari 1950
geboren te Rotterdam. Op vijfjarige leeftijd leert hij van zijn vader, zanger van
beroep, schaken. In 1959 wordt hij jeugdkampioen van Rotterdam en wint hij in
een simultaanwedstrijd een eenjarig lidmaatschap van schaakclub Overschie. Al
snel wordt hij lid van Rotterdam. In 1968
wordt hij jeugdkampioen van Nederland.
Als beroepsopleiding kiest hij voor de
kweekschool, maar in 1970 ziet hij dat
niet meer zitten. Hij wordt schaakprofessional en reist met zijn vriend Jan Timman
al schakend over de wereld. In 1974
behaalt hij in het Zweedse Eskjö zijn eerste meesterresultaat. In 1975 wordt hij
tweede achter Jan Timman bij de strijd om
het kampioenschap van Nederland. Een
jaar later mist hij op een halve punt de
eerste plaats in het IBM toernooi en een
grootmeesterresultaat. Wel opnieuw een
meesterresultaat en dus krijgt hij de titel
Internationaal Schaakmeester. Naast het
schaken komen er dan ook journalistieke
activiteiten op schaakgebied zoals rubrieken in Schakend Nederland, Schaakbulletin, het personeelsblad van Hoogovens,
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remises bij de jeugd
Zowel bij Anneloes Keijzer als Lotte van der Wouden was Hans Böhm tevreden met
remise. Hieronder de partijtjes van de dames die met het resultaat zeer tevreden waren.
Anneloes:
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Lc4 Lb4 4.Pge2 0–0
5.0–0 Pc6 6.a3 Lxc3 7.Pxc3 Pe7 8.d3 d5
9.exd5 Pexd5 10.Ld2 Le6 11.Pxd5 Lxd5
12.Lxd5 Pxd5 13.Df3 Te8 14.Tfe1 Dd7
15.Te2 Tad8 16.Tae1 f6 17.h3 c6

Lotte:
1.d4 e6 2.e4 Pc6 3.Pf3 Pf6 4.e5 Pd5 5.c4
Pb6 6.Pc3 d6 7.exd6 Lxd6 8.Lg5 Wel
mazzel dat hij hier geen c5 speelde!!
8...Le7 9.Lxe7 Pxe7 10.Ld3 0–0 11.0–0
Pf5 12.Te1 g6 13.Lxf5 exf5 14.b3 Df6
15.Dd2 Ld7 16.g3 Tae8 17.h4 Txe1+
18.Txe1 c6

de eerste winnaar
remise voor de
voorzitter
1.e4 c5 2.c4 Pc6 3.Pc3 g6 4.g3 Lg7
5.Lg2 d6 6.Pge2 Pf6 7.0–0 0–0 8.a3
Ld7 9.Tb1 Pe5 10.d3 a6 11.b4 Dc7
12.Pf4 e6 13.h3 Tad8 14.Kh2 cxb4
15.axb4 b5 16.Le3 bxc4 met remise
aanbod, wat aangenomen werd. Na
17.d4 volgt 17...Lb5 en wit kan dan
niet slaan op e5 vanwege dxe5 en
zowel paard als dame staan dan in.

De eerste die tegen Hans Böhm de winst
binnensleepte was oud-lid, nu donateur,
Jeroen Eijgelaar. Hieronder deze partij met
commentaar van de winnaar.
1.d4 e6 2.Pf3 d5 3.Lg5 Le7 4.Lxe7 Dxe7
5.c3 c5 6.e3 Pc6 7.Lb5 Ld7 8.Pbd2 Pe5
9.Lxd7+ Pxd7 10.Da4 Pgf6 11.0–0 0–0
12.Tad1 cxd4 13.exd4 Dd6 14.Tfe1 b5!
15.Db3 a5 16.Pe5 a4! 17.Dc2 Tfc8 Met
remise aanbod. Niet aangenomen, 'het gaat
nu net zo lekker' aldus Böhm. 18.a3 b4!!
19.axb4 Dxb4!!!!

Hier keek Hans zeer verast op, en mompelde: 'Dameschaak ... hum ...' Maar dat blijkt
gunstig voor zwart. 20.Dxh7+ Kxh7
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21.cxb4 Pxe5 en dan 22.Txe5 Tc2 en na
Tb8 gaan de beide witte pionnen verloren
en staat zwart beter. Dat is ook het geval na
22. dxe5 Pd7 met daarna nog steeds Tc2
en/of Tb8. 23.Tc1 helpt wit niet ivm Pxe5
en na TxT ook nog Tb8 en de witten pionnen zijn weer zwak. Dus na lang nadenken
besloot Hans tot 20.Db1 met de vermelding: 'ja dat is nu jammer …' [Volgens
Fritz was na 20.Tc1 of Pef3 het voordeel
voor zwart gering, wat niet het geval is na
20.Db1. AvdB] 20...Db5 21.Pd3 a3?
22.Pb4 Nu zei Hans, 'ja daar heb ik Pb4 op
gepland' Maar ik had die zet verwacht,
22….Pb6 is voldoende het voordeel te
behouden. 23.Te3 Pa4!! 24.Dd3 Dxd3
25.Pxd3 en zwart wint, zowel de b- als de
c-pion gaat er af en de zwarte pion is bijna
niet meer tegen te houden. (0–1)
Een mooie stormloop van de a- en b-pionnen, van de zetten 14 t/m 21 zijn vijf van
de acht zetten pionzetten. Vooral zet 19 is
een mooie zet. Na afloop waren de gevleugelde woorden van Hans: 'Je speelde toch
sterker dan ik dacht.' Altijd leuk om te
horen. (Jeroen)
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de rsb-kampioenen
van 2007/08
Teams
- achttallen: Sliedrecht
- viertallen: Charlois Europoort
- beker: Oostflakkee
- snelschaken: RSR Ivoren Toren
- jeugd: Sliedrecht
- schoolschaak BO: Klim-Op (Capelle a/d
IJssel)
- schoolschaak VO: Pentacollege Blaise
Pascal (Spijkenisse)
Mannen: Oscar Veen (RSR Ivoren Toren)
Dames: Naomi Snikkers (Messemaker 1847)
Senioren
- 60+ : Ben van Geffen (Messemaker 1847)
- 50+ : Ruud van Caspel (Geen RSB lid)
Jongens
- A: Kees vd Knijff (Messemaker 1847)
- B: Henk-Jan Evengroen (De IJssel/
Messemaker 1847)
- C: Bernhard vd Knijff (Messemaker 1847)
- D: Sjoerd Keijzer (Messemaker 1847)
- E: Robin Lecomte (Klim-Op)
- F: Yang Wang (Klim-Op)
- G: Konrad Drozdowski (RSR Ivoren
Toren)
- H: Jorik Klein (Sliedrecht)
Meisjes
- A: Talitha Munnink (Messemaker 1847)
- B: Naomi Snikkers (Messemaker 1847)
- C: Angelique Osinga (Charlois
Europoort/Klim-Op)
- D: Lotte vd Wouden (De IJssel/
Messemaker 1847)
- E: Ida Hondelink (Messemaker 1847)
- F: Lola den Dunnen (RSR Ivoren Toren)
- G: Lorena Kalkman (Spijkenisse)
- H: Merel Juch (Spijkenisse)

ijsselviertal vloert ashtapada
De viertallencompetitie, dit jaar al gegroeid
naar 15 deelnemende teams, kent geen
regionale indeling. Dat betekent in een aantal gevallen onbekende tegenstanders. Zo
ook in de eerste wedstrijd van het IJsselviertal. Zij reisden naar Hoogvliet en kruisten daar de schaakdegens met Ashtapada.
Sjaak zette een gedegen partij op het bord
en daar kon zijn tegenstander niet tegen

1.
2.
3.
4.

op. Het eerste punt was toen snel binnen.
Frans had te maken met een verdedigend
ingestelde speler en trok dus nu zelf maar
ten aanval. Winst van de kwaliteit vergrote zijn mogelijkheden, stukwinst in het
eindspel en vervolgens was het tweede
punt binnen. Met die stand wilde Aad wel
remise, maar zijn tegenstander natuurlijk
niet. Maar die kon, ondanks een betere

stelling, de weg naar de winst niet vinden.
Toch een puntendeling dus en de winst
was binnen. Er kwam ook niet meer bij.
Ton kon niet op tegen zijn taaie tegenstander die weinig kansen weggaf en tenslotte
het enige winstpunt voor de thuisploeg
wist te scoren. Einduitslag 2,5-1,5 winst
voor De IJssel en derhalve een goede
competitiestart. (Frans)

Ashtapada

1411

-

De IJssel

1481

1,5

-

2,5

Ed Stok
Daan van Mourik
Thijs Vervloet
Jan 't Hart

1253
1514
1466

-

Sjaak in 't Veld
Aad van der Meer
Frans Dubois
Ton van Smirren

1680
1485
1475
1283

0
0,5
0
1

-

1
0,5
1
0
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rsb-nieuws
Binnen het bestuur een herverdeling van
taken. Kees van der Waal neemt het secretariaat over van Pieter Pons. Hermjan
Barneveld is toegetreden tot het bestuur
en wordt daar verantwoordelijk voor
jeugdzaken.
Bevordering van schaken op basisscholen
is nog steeds een belangrijk aandachtpunt.
Het door de KNSB gelanceerde SpeelZproject heeft binnen de RSB regio niet die
resultaten opgeleverd die er van werden
verwacht. Knelpunten: onvoldoende vrijwilligers voor de begeleiding en beperkte
financiële middelen op veel basisscholen.
Wel is op een aantal plaatsten in de RSBregio is een vruchtbare samenwerking tot
stand gekomen met scholen en andere
(semi)overheidsinstellingen met als doel
het geven van schaaklessen te bevorderen.
Op dit moment heeft de RSB weinig
inzicht waar en in welke mate en op welke
wijze reeds schaakles op scholen wordt
gegeven. Een inventarisatie daarvan is
noodzakelijk. De bedoeling is te komen tot
een koepel, een orgaan waarin ook de RSB
participeert, ter coördinatie van de schaakactiviteiten op scholen. Het geheel kan slagen onder de voorwaarde dat er voldoende
schoolschaakleraren aangetrokken kunnen
worden. De RSB is inmiddels gestart met
eigen opleiding van deze docenten.
Bij de oudere jeugd (A, B, C) wordt een
teruglopende belangstelling vastgesteld
voor Grand Prix-toernooien en schoolschaaktoernooien. Onderzocht zal worden

of het mogelijk is de organisatie aan te
passen zodat dit voor de kinderen aantrekkelijker wordt dan het blijkbaar nu is.
De KNSB heeft na jarenlange discussie
besloten meer aandacht te gaan besteden
aan de doelgroep schakers van 50 jaar en
ouder. Landelijk aangeduid als het project
Chessmasters. De opzet is om naast het
reguliere verenigingsschaak een groot aantal nevenactiviteiten te ontwikkelen.
Rotterdam en omstreken is één van de drie
proefgebieden. In het RSB-gebied is onder
de naam De Schaak Veste inmiddels in
samenwerking met zorginstellingen
Laurens en Humanitas een aantrekkelijk
programma ontwikkeld. Er worden concrete activiteiten voor overdag aangeboden die
aanvullend zijn op de activiteiten van verenigingen. Het lidmaatschap, niet leeftijdsgebonden, kost 5 euro per jaar en dat geeft
weer recht op kortingen op de activiteiten.
Nadere informatie bij het secretariaat van
De IJssel of op www.r-s-b.nl/schaakveste
Voor een beter contact tussen bestuur en
verenigingen zullen regionale bijeenkomsten binnen het RSB-gebied worden georganiseerd. Men verwacht van een direct
contact meer effect dan van communicatie
via e-mail of website. Ook in het verleden
is er met enige regelmaat overleg geweest
met bestuur en verenigingen over actuele
zaken. Toen was er nauwelijks sprake van
een follow-up, ditmaal gaat men er vanuit
dat dit een minder vrijblijvend karakter
zal hebben.

ijsseltoernooi niet in trek

Per 10-7-2008 telde de RSB 42 verenigingen met in totaal 2012 leden, waarvan
108 dubbelleden. Hiervan 1447 (55) senioren, 87 (13) junioren en 546 (40) jeugdleden. 1162 leden waren 4 jaar of meer
lid. De leeftijdverdeling ziet er als volgt
uit:

De totale uitgaven over 2007/08 bedroegen 73.000 en werden volledig gedekt
door de inkomsten. Er bleef nog ruim
200 euro over. Van die uitgaven ging ruim
56.000 euro naar de KNSB. Het eigen vermogen van de RSB bedraagt ruim
50.000 euro.

evengroenen schaken snel
in friesland

Met slechts 41 deelnemers in de zeskampen en 34 bij de
jeugd was het niet druk op het 32e IJsseltoernooi in de
Tuitert in Krimpen aan de IJssel op 13 september.
Traditiegetrouw dezelfde datum als de jaarmarkt in
Moordrecht. Dat laatste is echter voor onze toernooitijgers
geen reden om het toernooi te mijden, veelal geven zij de
voorkeur aan het schaken zelf boven de pr voor De IJssel.
Henk-Jan Evengroen werd echter 15 jaar en dat betekende
vijf deelnemers minder en voor de broers Jacobse viel de
deelname in het water. Onvoldoende deelnemers in de
hoofdgroepen van het jeugd Grand-Prix en in de zeskampen hadden zij geen trek. Uiteindelijk was Aad van der
Meer het enige IJsselgezicht op het toernooi. In de voorlaatste groep speelde hij geen hoofdrol, vijfde met 1,5 punt.
Winnaar in groep 1, toernooiwinnaar dus, werd Erik
Brandenburg van Overschie voor Melvin Holwijn van
Dordrecht en Hans Ranft van Nieuwerkerk a/d IJssel.
(Aad)

In het Friese Akkrum kon de Nederlandse schaakjeugd op
4 april in het strijdperk treden voor deelname aan het NK
snelschaken. In totaal 106 gegadigden voor de titels bij A, B-, C-, D- en E-jeugd. De hoogste groepen (A, B, C)
waren qua deelname (43) duidelijk in de minderheid ten
opzichte van de twee laagste leeftijdsgroepen (63).
De B-jeugd telde 16 deelnemers en één er van was HenkJan Evengroen. Via de gezamenlijke voorronde voor de
drie hoogste groepen plaatste hij zich met 4,5 uit 9 nog
juist voor de finale van de hoogste B-groep. Het werd
geen succes, 3 uit 9 en een zevende plaats.
Bernard Evengroen werd in de gezamenlijke voorronde
voor D- en E-jeugd 26e en dat resultaat was goed voor
deelname aan de tweede finale groep D. Met 4,5 uit 7 een
vierde plaats, dus ook niet in de prijzen. (Aad)
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hendrik spee vangt blote koning, maar de ijssel 3 verliest
De IJssel 3 moet het deze competitie doen
zonder de topscorer van het voorgaande
seizoen. Ook Rien Duine speelt nu voor
het tweede, maar is nog wel teamleider.
De eerste tegenstander 3-Torens 2 uit
Berkel en Rodenrijs meldde zich op 6
oktober in De Zespunt. Een sterk team
met een gemiddelde rating van 1660. Dat
team had in vergelijk met vorig seizoen
een kwaliteitsimpuls ondergaan. Dat was
bittere noodzaak na de bijna-degradatie
van het vorige jaar, aldus de website van
de gasten: ‘Op een met ADO Den Haag
vergelijkbare wijze werd een mooie mix
van verjonging en ervaring bij elkaar
gezocht. Met een ruim budget van de penningmeester en sponsoring van de zijde
van de Staatsbank konden pareltjes uit de
regio worden gezocht. Rinus van der
Linde als strijdbare routinier en Gerben
Wouters en John Dieleman als jonge honden namen de plaatsen in van Hagers en
Verbakel. Daarnaast heeft het tweede
onder toevoeging van een flinke transfersom Van Loosen kunnen slijten aan het
vlaggeschip van de vereniging, waardoor
de opgewektheid van de spelers van het
tweede toenam met percentages waar een
gemiddeld bankaandeel diezelfde "black
monday" haar koers zag dalen. Gevolg
van dit alles is dat een zeer gemotiveerde
groep zich maandag meldde in het treurige Moordrecht, om de broeders van de
IJssel te bestrijden.’
Na een aantal jaren van afwezigheid
meldde Christian zich weer achter het
bord. Dankzij zijn RSB verleden is hij op
papier de man met de hoogste rating. Hij
kwam al snel een pion voor tegen routinier Theo Keijzer, maar kreeg een aanval
over zich heen. Een paard sneuvelde in
een penning. Een lange rokade bood geen
redding meer, de gatenkaas kon niet meer
verdedigd worden: 0-1. (Sommigen waren
nog bezig de stukken uit de doos te halen
toen een schreeuw van een leeuw werd
gehoord en 3-Torens reeds de 0-1 voorsprong kon aantekenen. Anderen moesten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de klok nog beroeren op het moment dat
een grijnzende Theo al weer in de auto op
weg naar zijn woonplaats Tuijl was.)
Erik-Jan was een hoog bord toebedeeld,
daar trof hij een tegenstander die ruim
driehonderd ratingpunten meer achter zijn
naam had. Een paard aan de rand is niet
echt ideaal, zo leerden wij ooit, maar
zeker als het geen vluchtveld heeft. Het
sneuvelde met slechts één pion als buit.
Daarna hield hij het nog lang vol, maar
het stuk achter kostte hem tenslotte toch
de kop: 0-2. Vervolgens een derde nul aan
bord vier. Teus kon tegen de jonge Smits
niet profiteren van zijn open f-lijn. Zijn
koningsstelling werd onder druk gezet en
ondanks vindingrijk verdedigingswerk
sneuvelde er uiteindelijk toch een stuk en
was het over (0-3). Aan het laatste bord
trof Huibert de teamleider, de oude Smits.
Vanaf de eerste zet ging hij in de aanval
en de verovering van centrumpion d6 leek
slechts een kwestie van tijd. Het kwam er
niet van. Na zo’n 20 zetten bleek de aanval niet door te slaan en hield hij in het
toreneindspel een slechtere pionnenstructuur over dan zijn tegenstander, die
ondanks zijn lagere rating sterk spel liet
zien en niet wilde onderdoen voor zijn
zoon aan bord vier: 0-4. (Een wat in
onbruik geraakte openingsvariant - het
Grieks-Romeins worstel-gambiet - leek tot
een hopeloze stelling te leiden, echter
door listig afruilen werd een vrije a-pion
gecreëerd en kon de winst worden bijgeschreven.) Hendrik, jammer genoeg vanwege studie – hij moet inmiddels bijna
professor zijn – weinig in actie op de
clubavond, speelde aan het eerste bord een
sterke partij tegen Rinus van der Linde.
Zijn aanval leek stuk te lopen toen hij een
kwaliteit moest geven, maar de blote witte
koning kon zo slecht verdedigd worden,
dat Hendrik op diverse manieren zijn volkomen vast staande tegenstander kon
opbrengen: 1-4 (Kamikaze partij, alles of
niets). Aad, ook al opboksend tegen bijna
driehonderd ratingpunten meer, verspeel-

de al snel een pionnetje, maar wist het tot
het eindspel goed te verdedigen. Met
dame en twee torens leek het nog te lukken, maar in het toreneindspel sneuvelden
er pionnen en was het gebeurd: 1-5. (John
zette stap voor stap zijn tegenstander
klem, waarbij zijn tegenstander steeds
meer vast geregen werd in het koord van
de nachtjapon van mevrouw Dieleman.)
Arie verscheen na een jaar retraite weer
achter het bord. Zijn schaakvaardigheid
had er niet onder geleden. Een sterk paard
op e5 controleerde het spel, hij had er na
anderhalf uur het volste vertrouwen in en
hij kreeg gelijk. Hij kwam drie pionnen
voor en in een voor Arie gewonnen stand
ging de tegenstander door zijn vlag: 2-5.
Hans moest de hele partij verdedigen en
dat lukte elke keer precies. Toen de laatste
aanval gepareerd bleek, werd tot remise
besloten: 2,5-5,5. Een sterk spelend De
IJssel 3 en bij een zoveel sterkere tegenstander toch nog een aantal bordpunten.
(Rien en, in cursief , commentaar op de 3Torens website)

Kamikaze.

De IJssel 3

1532

-

3-Torens 2

1660

2,5

-

5,5

Hendrik Spee
Erik Jan Noomen
Aad van der Meer
Teus Boere
Christian Macdaniël
Arie Macdaniël
Hans Kortrijk
Huibert Looren de Jong

1626
1429
1485
1480
1630
1490
1526
1591

-

Rinus van de Linde
Gerben Wouters
John Dieleman
Joost Smits
Theo Keijzer
Kees van der Griendt
Erik Baumann
Erik Smits

1745
1786
1749
1618
1630
1654
1675
1424

1
0
0
0
0
1
0,5
0

-

0
1
1
1
1
0
0,5
1
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zes favorieten gelijk over de finish in
eerste ronde rapidcompetitie
Vier speelronden (13/10, 17/11, 19/1, 16/2) met elk vijf partijen met een bedenktijd van 15 minuten per persoon beslissen over het
rapidkampioenschap bij De IJssel. Als competitiesysteem is weer gekozen voor het oude groepensysteem dat lange tijd in gebruik was
voor de clubcompetitie. Behalve de titel van rapidkampioen van De IJssel zijn er in deze competitie ook startbewijzen te verdienen voor
deelname aan het VINK Top 12 toernooi. Geplaatst namens De IJssel zijn dit jaar voor de invitatiegroep clubkampioen Henk-Jan
Evengroen en Frank Visser, in de laatste editie winnaar van de kandidatengroep. De eindstand in de rapidcompetitie bepaalt wie de derde deelnemer wordt in de invitatiegroep en welke deelnemers in aanmerking komen voor deelname aan de kandidatengroep.
De eerste ronde ging van start met drie groepen, twee van zes en een van acht deelnemers, ingedeeld op basis van KNSB rating. Gezien
de uitslagen in de eerste speelronde, met name in groep A, belooft het een spannende strijd te worden. Hieronder de resultaten :
Groep A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Frank Visser
Hans Lodeweges
Ad Multem
Léon Jacobse

xx
0
1
1
0,5
0

1
xx
0,5
0
1
0

0
0,5
xx
1
0
1

0
1
0
xx
1
0,5

0,5
0
1
0
xx
1

1
1
0
0,5
0
xx

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

xx
0
0
0,5
1
0

1
xx
0
0
0,5
0

1
1
xx
0
0
0,5

0,5
1
1
xx
0
0,5

0
0,5
1
1
xx
0,5

1
1
0,5
0,5
0,5
xx

3,5
3,5
2,5
2
2
1,5

xx
0,5
0
0
0
0
-

0,5
xx
0
aw
0
0

1
xx
0
aw
0
0

1
1
xx
0
0,5
0

1
1
xx
aw
0
0

gt
gt
1
gt
xx
0

Groep B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Wim van Vuuren
Sjaak in ’t Veld
Rien Duine
Mick vd Berg

Groep C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aad vd Berg
Bernard Evengroen
Hans Kortrijk
Lotte vd Wouden
Panc Vink
Cor IJsselstijn
Ton van Smirren
Marianne Reijm

1
1
1
0,5
1
xx
-

1
1
1
1
1
xx

Cor IJsselstijn speelde in groep C maar twee partijen en was dus drie ronden afwezig.
De stand na deze eerste ronde:
naam+groepsindeling
1.

Pim te Lintelo (A)
Justin Jacobse (A)
Frank Visser (A)
Hans Lodeweges (A)
Ad Multem (A)
Léon Jacobse (A)
7. Gerard vd Wouden (B)
Leen Boonstra (B)
9. Aad vd Berg (C)
10. Bernard Evengroen (C)

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e ronde

totaal
punten

8
8
8
8
8
8
6
6
4
4

14
14
14
14
14
14
10
10
6
6

15
15
15
15
15
15
19
19
23
22

37
37
37
37
37
37
35
35
33
32
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4,5
3,5
3
2,5
2
1
0,5
0
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11. Wim van Vuuren (B)
12. Hans Kortrijk (C)
13. Sjaak in ’t Veld (B)
Rien Duine (B)
15. Mick vd Berg (B)
16. Panc Vink (C)
17. Lotte vd Wouden (C)
18. Cor Ijsselstijn (C)
19. Ton v. Smirren (C)
20. Marianne Reijm (C)

6
4
6
6
6
4
4
4
4
4

10
6
10
10
10
6
6
6
6
6

15
20
13
13
11
16
15
12
7
5

31
30
29
29
27
26
25
22
17
15

Puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten.
Voor een niet gespeelde partij 2 punten.
Bij gemelde afwezigheid voor een speelronde totaal 12,5 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 voor resp. A-, B-, C- en D-groep. Als startpunten worden voor de A-, B-, C- en D-groep resp. 14, 10,
6 en 2 punten toegekend. Na de 2e en 3e ronde wordt steeds de helft van deze startpunten in mindering gebracht.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin ze bij aanwezigheid zouden zijn uitgekomen. (Aad)

akkoord voor bestuursplannen
Ruim vijftig procent van de leden waren
aanwezig op de 45e verjaardag van de
IJssel op de 57e ledenvergadering. De
bestuursplannen bevatten weinig wijzigingen in vergelijk met het voorgaande seizoen. Gezien de vrijwel algehele instemming van de aanwezigen waren die daar
niet ontevreden mee. Dit in tegenstelling
tot de prijzen. Vier prijswinnaars hebben
zich nog steeds niet gemeld.
De door het vertrek van Jan Evengroen
naar Messemaker 1847 vrijgekomen
bestuursfunctie zal voorlopig niet worden

bezet. Gerard van der Wouden is nu
behalve voorzitter ook bestuurslid voor
jeugdzaken. Penningmeester Sjaak in ’t
Veld werd herkozen. Voor ondersteuning
van de organisatoren bij evenementen
werd een evenementengroep ingesteld met
als leden Léon Jacobse, Hans Kortrijk en
Ton van Smirren.
Een voorstel van Wim van Vuuren om
alle wedstrijden voor de clubcompetitie
met dezelfde aanvangstijd en speelduur te
spelen kreeg geen steun. De bestaande
regeling voor deelname van jeugdspelers

blijft gehandhaafd. Justin en Léon Jacobse
stemden in met het verzoek het eindtijdstip van hun partijen met een half uur te
verlengen, tot 22.30 uur.
De contributie blijft ongewijzigd. De totale inkomsten van circa 3500 euro waren
weliswaar niet voldoende om de uitgaven
van ruim 3800 euro te dekken, maar daar
was opgerekend. Een extra investering in
materiaal kwam uit de reserves die nu
nog 1300 euro telt. (Aad)

pim te lintelo sterkste bij snelschaak
De seizoensopening bestond zoals altijd
uit een snelschaaktoernooi na de ledenvergadering. Een voorronde met zestien deelnemers verdeeld over twee groepen besliste over de uiteindelijke indeling voor de
finalegroepen.
In de eerste finalegroep gooide Léon
Jacobse na winst tegen Pim te Lintelo en
remise tegen Hans Lodeweges hoge ogen
voor de eindzege. In de slotronde werd hij
echter geklopt door Ad Multem, waarna
Pim alsnog aan het langste eind trok. De
derde plaats met eveneens anderhalve
punt was voor Hans Lodeweges en Ad
Multem werd vierde met één punt. Gerard
van der Wouden legde ondanks verlies
tegen Justin Jacobse beslag op plaats vijf.
Zowel in de voorronde als in de finalegroep klopte hij Frank Visser en boekte
daardoor een beter resultaat als Justin die
zowel tegen Frank als Huibert Looren de

Jong met remise genoegen moest nemen.
Huibert eindigde met een halfje op plaats
acht. In de derde finale groep won Aad
van den Berg met 2,5 punten en werd
daardoor dus negende voor Sjaak in ’t
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Veld, Rien Duine en Leen Boonstra. De
laatste plaats werd gedeeld door Ton van
Smirren en Bastiaan Rietveld. Zowel Teus
Boere als Jan Vink hielden het na de voorronde voor gezien.
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ijsselspelers geven goed partij in rsb titelstrijd
Twee FIDE-meesters en 15 deelnemers
met een rating boven de 2000 telde de
hoofdgroep van 32 deelnemers en 2 deelneemsters die eind augustus streden om
het persoonlijk kampioenschap van de
RSB. Onder hen, evenals vorig jaar, Jan
en Henk-Jan Evengroen en Pim te Lintelo.
In de eerste ronde was Henk-Jan niet
opgewassen tegen titelverdediger Oscar
Veen en ook Pim trof het niet met Kasper
Drozdowski, de nummer drie van vorig
jaar. Ook voor hem een nul. Jan was de
enige die het volle punt binnenhaalde. In
Nieuwerkerker Leo van de Haven, ooit
ook een seizoen actief bij De IJssel, had
hij ook de op papier minst sterke tegenstander. In ronde twee waren de rollen
omgedraaid. Pim won van de 17 jarige
Lennard den Boer die speelt voor Zwijndrecht. Henk-Jan en Jan kregen te maken
tegenstanders van RSR Ivoren Toren. Het
commentaar van dagreporter Ronald
Damhuis op de website: ‘Henk-Jan Evengroen kreeg tegen Michael Fung een
ouderwetse Wolga op het bord met lopers
op b7 en e7. Varianten werden door
elkaar gehaald zodat uiteindelijk alle lichte stukken in het linker bovenkwadrant
geraakten en elkaar of verdedigden of
aanvielen. In de wirwar won wit een kwaliteit en Henk-Jan wist een alles of niets
tegenaanval eenvoudig te bezweren.’ Jan
verloor en ook hiervoor het woord aan
Damhuis: ‘Bij Nathanael Spaan - Jan
Evengroen had Jan maar 1 minuut nodig
voor de eerste 12 zetten. In het Frans
werd de koning in het midden gehouden
en waren beide flanken open. Het was een
razend ingewikkelde stelling die steeds
gekker werd. Toen we na de tijdcontrole
de rook wegbliezen en het bord inspecteerden had wit drie pionnen rechts en
zwart drie pionnen links. De andere lichte
stukken zwalkten over het bord zodat het
veel weg had van een heksenketel. Hoe
Nathanael de zenuwen verder in bedwang
hield is onduidelijk (dopingtest loopt nog)

maar met luttele tijd op de klok wist hij
Jan mat te krijgen.’ Ronde drie een duel
tussen Pim en Henk-Jan. Voor de zesde
maal dit seizoen en viermaal won HenkJan. Ditmaal ging de winst naar de nummer twee uit de IJsselcompetitie. Jan won
van Erasmus secretaris Leo van de
Hoeven. In de vierde ronde een time-out
voor Henk-Jan. Net als Jan kon ook Pim
het niet redden tegen Nathanael Spaan.
Jan veroverde tegen Kasper Drozdowski
een halfje en dat was Pim in de eerste ronde niet gelukt. Met nog drie ronden voor
de boeg is Jan dan met een 11e plaats de
beste van de drie. Met drie overwinningen
was de vijfde ronde de meest succesvolle
voor het IJsseltrio. Henk-Jan klopte
Overschiespeler Pim Kleinjan, Pim won
van veteraan Paul Dekker (RSR Ivoren
Toren) en Jan versloeg Paul Tromp, eveneens van RSR Ivoren Toren. Jan klom
daardoor naar plaats 9 en Pim naar plaats
10. In de voorlaatste ronde ging het echter
finaal mis, drie nullen voor het IJsseltrio.
Voor Jan was FIDE meester Bonne Pel
(SO Rotterdam) te sterk, Pim verloor van
Melvin Holwijn van Dordrecht en meisjestalent Sophia Thoma (Lombardijen)
klopte Henk-Jan. Dat kostte weer de nodige plaatsen. In de laatste ronde kwam
Henk-Jan dankzij winst tegen Hans Ranft
(Nieuwerkerk a/d IJssel) nog langszij bij
zijn clubgenoten, omdat Jan opnieuw verloor, ditmaal tegen de voorzitter van
Krimpen a/d IJssel Hans van Nieuwenhuizen, en Pim tegen Schiedammer Aad
Juin niet verder kwam dan een halfje.
In de eindstand werd Jan 14e, Henk-Jan
15e en Pim 16e alle drie derhalve 3,5 punten. Beter dan vorig jaar toen was er een
22e (Jan), 26e (Pim) en 28e (Henk-Jan)
plaats bij 43 deelnemers, maar ook toen
een vijftig procent score. De eerste plaats
was ook dit jaar voor Oscar Veen van
RSR Ivoren Toren, Bonne Pel werd tweede en de derde prijs was voor Marc
Schroeder van SO Rotterdam.

Met 31 spelers en 3 speelsters ook in
groep B een lagere deelname dan vorig
jaar. Ruben Evengroen deed ook dit jaar
mee en broer Bernard maakte zijn debuut.
Voor Ruben ging het niet echt naar wens.
Hij trof het ook niet met zijn tegenstanders. Verlies tegen Alexei Parakhonvak,
de Rus van RSR Ivoren Toren, en Adri
Jumelet van Charlois Europoort, de nummer drie en vier van de slotranglijst en in
de slotronde tegen schaaksponsor Kees
Schrijvers, die speelt bij het Houten
Paard. De partijen tegen lager ingeschaalde tegenstanders wist hij wel te winnen.
Eén ronde speelde hij niet. Met 3,5 punten
eindigde hij als 19e en dat was toch weer
beter dan de 32e van vorig jaar. Bernard
startte met twee nederlagen. In de tweede
ronde zag Ronald Damhuis het volgende:
‘Bij Bernard Evengroen - Yannick Juijn
kwam wel een echt Juijns gambiet op het
bord. In het Scandinavisch ging de dame
op oorlogspad zodat Bernard al op de
tiende zet een dame moest geven voor een
toren. Hoe hij het nog 17 zetten uithield,
was voor de aanwezigen een raadsel.’
Daarna ging het beter en met mooie winstpartijen tegen Messemaker Ab Scheel en
Erasmus routinier Cor van As kwam zijn
eindtotaal op 4 punten, goed voor 14e
plaats. Niet in de top van groep B dus,
maar dankzij zijn tpr van 1561 wel een
ratingprijs. Een uitstekend debuut. (Aad)

Ratingprijs.

op gouda open wordt de schaakvorm getest
Voor hen die de schaakstukken gedurende
de zomermaanden laten rusten is het Open
Kampioenschap van Gouda een eerste
mogelijkheid om de schaakvorm te testen.
De tegenstand is fors, dus een goede
graadmeter. Het aantal deelnemers in de
drie hoofdgroepen was met 163 vrijwel
gelijk aan de vorige editie. Alleen bij de
jeugdgroepen een teruglopende belangstelling, nog maar 31 deelnemers dit keer.

Met name de Grand-Prix deelname in de
hoogste groepen was minimaal.
In groep A hadden Moordrechts sterkste
schaker Jan Evengroen en zijn veeljarige
concurrent Pim te Lintelo het zwaar. Niet
verwonderlijk want op de plaatsingslijst
hadden zij respectievelijk nummer 45 en
50. In de eerste ronde was het weer
opboksen tegen de elite. Jan moest het
opnemen tegen de winnaar van het Open
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Kampioenschap van Nederland FIDE
meester Ali Bitalzadeh, met zijn rating
van 2286 lang niet de sterkste deelnemer
van het veld. Na een gelijkopgaande strijd
dolf hij pas in de laatste tien seconden het
onderspit. Pim trof ‘good old’ John van
Baarle en was met zijn remise best tevreden. Een goede opsteker voor de RSBcompetitiewedstrijd tegen HZP Schiedam
dit jaar waar beiden elkaar mogelijk weer

IJsselschaak 80

kunnen treffen. Maar voor Pim was er
daarna nog maar eenmaal reden tot
juichen. Arno Beijaars, nummer laatst van
de eindrangschikking overschreed in de
voorlaatste ronde als eerste de bedenktijd.
Daarmee werd Pim 47e in de eindrangschikking. Voor Jan was er meer succes,
overwinningen tegen de nieuwe secretaris
van sv. Sliedrecht Peter van de Bergh en
tegen Cor de Wit, speler uit het eerste van
Charlois Europoort. Met daarnaast ook
nog een halfje tegen Robert Klomp en een
snelle remise tegen John van Baarle kwam
zijn eindtotaal op 3 punten en een tpr van
2069, iets boven zijn niveau. Een 32e
plaats en daarmee was hij zeker niet ontevreden.
Grootmeester John van der Wiel en de
titelloze Joost Michielsen (DSC Delft)
eindigden met 6 uit 7 op een gedeelde
eerste plaats. Na loting ging Michielsen
met de beker naar huis.

In groep B (53 deelnemers) deed HenkJan Evengroen mee om de podiumplaatsen. Viermaal winst en drie remises, een
uitstekend resultaat maar niet voldoende
voor de eerste plaats. Winst was er tegen
Hans Remmers (Waalwijk), Marco Kirana
(Botwinnik, DSC, Leiderdorp), Niek van
der Maat (Oestgeest) en jeugdtalent Roger
Meng (Botwinnik). Remises tegen Nico
van der Wallen (HZP Schiedam), WSV
voorzitter Barthold Jansen en oud RSB
voorzitter Willem-Jan van den Broek,
tegenwoordig spelend voor DSC uit Delft
maar ook nog lid van Messemaker 1847.
Winnaar werd Tim Benning (RSR Ivoren
Toren) met 6,5 punten, Van den Broek
werd tweede met 5,5 punten en Henk-Jan
met eveneens 5,5 punten derde.
In groep C (60 deelnemers) deed Bernard
Evengroen weer flink zijn best om, net als
in de RSB PK, zijn broer Ruben voor te
blijven. Dat ging aanvankelijk prima. Na

de eerste drie ronden had hij al 2,5 punten
meer. maar toen kwam Ruben met 3 uit 3
op stoom. Bij het ingaan van de laatste
ronde lag Ruben een halfje voor. Na winst
van Bernard tegen de sterke Ralph Simon
(Ashtapada, 1726) en verlies van Ruben
tegen de nummer één van de plaatsingslijst Thom Beeren (Botwinnik, 1739)
bleef Bernard hem een halfje voor in de
eindrangschikking. In de eindstand een
16e plaats voor Bernard en een 29e voor
Ruben. Het resultaat van Bernard was
goed voor een tpr van 1684, beduidend
hoger dan zijn rating van 1399 en goed
voor de tweede ratingprijs.
Bij de D-jeugd kon Marten Evengroen
geen potten breken. Met 3 uit 9 werd hij
achtste van de tien deelnemers. Hij won
wel van Ida Hondelink (Messemaker
1847), RSB kampioene bij de E-jeugd dit
jaar. Dat was een opsteker. (Aad)

ledenvaria
Bij aanvang van dit schaakseizoen een aantal mutaties in het ledenbestand. Bij de senioren twee nieuwe ‘oude’ gezichten, Arie en
Christian Macdaniël. Arie was één jaar op non-actief, Christian sinds juli 2004. Voorts ook Dirk Klok die met name voor de RSB
competitie de kleuren van De IJssel 1 zal verdedigen. Dirk speelt eveneens voor het eerste team van sv. Katwijk dat uitkomt in de
promotieklasse van de Leidse Schaakbond. Behalve dat maakt hij ook deel uit van de familie van de IJsselvoorzitter. Als lid
bedankten Jan Evengroen, die lid werd bij sv. Messemaker 1847 en Samir Akwari, die het schaken voor gezien hield.
Een vertrouwd gezicht, Frans Dubois, is herstellende van een herniaoperatie en derhalve enige tijd afwezig.
Bij de jeugd vijf nieuwe gezichten (zie jeugdpagina) en twee afhakers, Lennard Macdaniël en Katja Schmahl.

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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de ijssel 2 verspeelt winstkansen
tegen lombardijen
In de tuinkamer van Zorgcentrum
Antonius, een niet erg inspirerende
schaakomgeving, in IJsselmonde beet
De IJssel 2 tegen Lombardijen de kop van
het RSB-seizoen voor De IJssel af. Met
het vertrek van Ad Multem en Frank
Visser naar De IJssel 1 heeft het team in
vergelijk met vorig seizoen beduidend aan
sterkte ingeboet. Bovendien ontbrak de in
Spanje verblijvende teamleider Mick van
den Berg. Zeker aan de eerste borden
waren de Rotterdammers favoriet, in
rating 1806 tegen 1660.
Tegenstander Lombardijen was na een
eenjarig verblijf in de 3e klasse weer terug
in de tweede klasse. In het seizoen
2005/06 behoorde dit team ook tot de
tegenstanders van De IJssel 2. In de laatste wedstrijd werd het toen een gelijkspel.
Vier spelers van dat team waren ook nu
van de partij. Lex van de Linden ging toen
aan het eerste bord onderuit tegen HenkJan Evengroen, Frans Fishert verloor aan
bord twee van Menno van Dijk, Bas
Kuijper klopte aan bord vijf Rien Duine
en Jan de Jong won aan bord acht van
Huibert Looren de Jong. Bij de overige
vier RSB-voorzitter Teun Korevaar, vorig
jaar topscorer met 6 uit 6, de vorig jaar bij
IJsselmonde spelende topper André
Coenen en nieuwkomer Peter Brouwers,
die vorig jaar weer met schaken was
gestart en toen 3 uit 3 scoorde. Een mazzeltje was dat jeugdtalent Sophia Thoma
meedeed aan de EK-jeugd en dus niet van
de partij was.
Na het eerste speeluur zag het er op de
IJsselborden niet slecht uit. Een pionnetje
voorsprong bij Leen en zelfs twee bij Aad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

misser slecht voor
de nachtrust

en Sjaak. Bij zowel Gerard als Ruben
zorgden stukoffers van de tegenstanders
voor de nodige verwarring. Bij Gerard
ging dat ten koste van twee pionnen en
zag het er zorgelijk uit. Ruben leek onder
de voet te worden gelopen door ver oprukkende pionnen, maar hij wist een tweede
stuk te verschalken en toen was de tegenstand snel over, 0-1 voor De IJssel. Al
snel werd het 2-0 na een mooie actie van
Huibert, die daarmee revanche nam op
zijn nederlaag van 2006. Slechte berichten
kwamen er van bord zeven. Sjaak liep in
een vork en daarna ook achter de feiten
aan, 1-2. Ook aan de andere borden kreeg
De IJssel het moeilijk. Gerard verspeelde
nog een pion en zijn tegenstander kreeg
met opmarcherende pionnen het heft in
handen, 2-2. Aan het eerste bord was
Menno met een pion in de plus nog goed
in de strijd, maar Aad was ondanks zijn
materiële voorsprong in zwaar weer
geraakt. Opnieuw een slecht bericht, aan
bord vijf had Rien het onderspit gedolven.
Een pionnetje in de plus woog niet op
tegen een slechte stelling en zienderogen
ging het bergafwaarts, 3-2. Bij Aad was
het zware weer inmiddels noodweer
geworden. Een niet gezien kwaliteitsoffer,
gevolgd door een koningsaanval. Hij
dacht, en dat kostte veel tijd, de aanval te
kunnen overleven maar dat bleek een misrekening 4-2. Ook een gelijkspel zat er
echter niet meer in toen Leen zijn pluspion niet kon verzilveren en in remise
berustte, 4,5-2,5. Vervolgens deelde ook
Menno in de malaise, na een ongelukkige
loperzet stukverlies en dus 5,5-2,5. (Aad)

Lombardijen

1672

-

De IJssel

1641

5,5

-

2,5

André Coenen
Teun Korevaar
Bas Kuijper
Frans Frishert
Peter Brouwers
Wim Lagendijk
Lex vd Linden
Jan de Jong

1893
1772
1830
1732

-

Menno van Dijk
Gerard vd Wouden
Aad vd Berg
Leen Boonstra
Rien Duine
Ruben Evengroen
Sjaak in ’t Veld
Huibert Looren de Jong

1628
1729
1617
1660
1619
1601
1680
1591

1
1
1
0,5
1
0
1
0

-

0
0
0
0,5
0
1
0
1

1594
1414
1470
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Na 25 zetten stond
op het bord van de
redacteur van dit
blad in zijn partij
tegen Bas Kuijper
van Lombardijen de volgende stelling op het bord:

Hij staat twee pionnen in de plus en
heeft zojuist 25.e4 gespeeld. De winst
lijkt binnen handbereik. Dan volgt een
verrassend antwoord. Hoewel verrassend, het was eigenlijk het beste antwoord, maar er was simpel geen rekening mee gehouden. 25…Txf3 en na
26.gxf3 Dg6+ 27.Kh1 Dh5 is het toch
oppassen geblazen. Met Dxf3 kan zwart
nog remise maken. Pion f3 moet dus
worden verdedigd. 28.Le2 La6! Niet
gezien, kan niet worden genomen. Wat
is de beste verdediging? Veel tijdconsumptie, dat maakt het niet makkelijker.
29.Te1? Niet slecht, maar achteraf blijken Lb4 of Tg1 betere oplossingen.
29…Lxe2 30.Dxe2 Pf4 31.Dd1 Pf6
32.Tg1? Met het idee van dekking van
f3 via Tg3. Ook hier blijken er betere
zetten te zijn. 30.Lb4 of e5 bijvoorbeeld.
32…Ph3 en ineens meent wit te zien dat
33.Tg3 nu niet kan, omdat dan niet kan
worden teruggeslagen op e4 omdat de
dame hangt. Dan maar teruggeven van
de kwaliteit. 33.De2? Tg3 kon echter
wel degelijk, zo bleek later. 33.Tg3
Pxe4 34.Txh3!! Dxh3 35.fxe4 en wit
blijft gewonnen staan. 33…Pxg1
34.Kxg1 Pd5 35.Td2? De beruchte 35e
zet. 35.Ld2 ter verhindering van Pf4
was hier de aangewezen zet. Na
35…Pf4 is het uit, maar dat speelde
zwart niet eens, maar het maakt niet uit.
35…Te6? 36.f4 Tg6 37.Kh1 Dh3 (0-1)
Na zo’n resultaat slaap je slecht. Een
enkele misrekening en je succes is verkeken. Voor je gemoedsrust kan je beter
een andere sport kiezen, klaverjassen
bijvoorbeeld, daar is een misser niet
direct fataal. (Aad)
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goede resultaten maar geen hoofdprijzen in enschede
Na het NK Open trokken de Evengroenen
naar Enschede. Hier vond in de Universiteit van Twente vanaf 4 augustus de Open
Nederlandse jeugdkampioenschappen of
wel het Euro Chess Tournament plaats.
Met meer dan 500 deelnemende kinderen
Europa’s grootste jeugdschaaktoernooi.
De groepsindeling is op basis van leeftijd
en niet op basis van rating zoals bij het
NK Open.
In de groepen A t/m C was het speeltempo
40 zetten in 1.30 uur met bijtelling van 30
seconden per zet.
In groep A (17 t/m 20 jaar) speelde Ruben
wederom een prima toernooi. Met zijn
rating van 1601 was hij nummer 63 van
de 72 deelnemers in deze groep. Bijna een
derde deel van de deelnemers had een
rating van meer dan 2000. Forse tegenstand dus. Met 4 uit 9 kwam er echter toch
een bijna vijftig procent score in de boeken. Driemaal winst, tweemaal remise en
viermaal verlies tegen tegenstanders met
een gemiddelde rating van 1843. Dat
resulteerde in een 48e plaats en een tpr
van 1781.
Groep B (t/m 16 jaar) telde 75 deelnemers
en met plaatsingscijfer 10 behoorde HenkJan hier tot de favorieten. Met 3 uit 3 ging
hij flitsend van start. Na een snelle remise
in de vierde ronde tegen concurrent Milan
Mostertman stond hij tweede. In de vijfde
ronde trof hij met wit de Duitser Jens
Schulz. De partij was live te volgen op
internet. Het werd een fraai duel.
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 c5
5.dxc5 Pa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Pxc5 Tot
zover allemaal theorie. De database van
Chessbase geeft meer dan 1000 partijen.
8.e3 Dit wordt zelden gespeeld. De
betreffende database geeft 512 keer b4,
444 keer f3 en 80 keer Pf3 en maar 10
keer e3. 8...b6 Na deze zet is de partij,
althans volgens de database, geheel uit de
theorie. 9.f3 Verhindert Pce4. 9...a5
10.Pe2 d5 11.Pd4 0–0 12.b4 axb4
13.axb4 Txa1 14.Dxa1 Pb7 15.Lb2 Pd6
Niet de keuze van Fritz, die ging voor
Ld7, dxc4 of Te8. 16.Pc6 Dc7 17.b5 Lb7
18.Lxf6 gxf6

19.Dxf6 Een kansrijk alternatief was
19.cxd5 exd5 20.Dxf6 Lxc6 21.bxc6
Dxc6. (Na 21…Ta8 of Te8 volgt 22.Dg5+
en Dxd5.) 22.Ld3 Dc1+ 23.Kf2 Pe4+
(23...Dxh1 24.Dg5+ Kh8 25.Dh6)
24.Lxe4 Dd2+ 25.Kg3 dxe4 26.Dxb6 exf3
27.gxf3. 19...Bxc6 20.Bd3 Na 20.Dg5+
Kh8 21.Df6+ had wit hier remise door
eeuwig schaak. 20...Ta8 21.bxc6 dxc4
22.Lc2 Pe8 23.Dg5+ Pg7 24.Df6 Pe8
25.Dg5+ Pg7 26.Df6 Ne8 27.Dg5+ Pg7
Dat was voor beiden driemaal dezelfde
stelling, ergo hier kon remise geclaimd
worden, maar dat gebeurde niet. 28.0–0
Ta5

29.Dg4? Na 29...Dxc6 30.Dh4 f5 ziet het
er lastig uit voor wit. Beter was hier wellicht 29.Df6. Maar zwart profiteerde niet.
29…Th5? 30.Td1 Veel beter was 30.Ta1
Dxc6 (30...Dxh2+ 31.Kf2; 30...f6 31.Ta8+
Kf7 32.h4 c3 33.Lb3) 31.Le4 Td5 met
voordeel voor wit. 30...Kf8 31.Td7?
31.h3 Tc5 32.Dh4 Dxc6 33.Dd8+ De8
34.Dxb6 Tc8 35.Lxh7. 31...Dxc6 32.Td8+
Ke7

den gedekt en daarmee kreeg zwart met
zijn pionnen op b6 en c4 winnend voordeel. 34.Txg7? Dxe3+ 35.Kf1 Dc1+
36.Kf2 Dxc2+. 34...Pe8 35.Th8? De5?
35...e5! wint direct, maar veel maakt het
niet meer uit. 36.Dxe5 Txe5 37.Kf2 Ta5
38.Ke2 b5 39.Txh7 b4 40.Th4 Pd6
41.Kd2 Ta2 42.Kc1 b3 43.Txc4 Pxc4
44.Lxb3 Ta1+ (0–1)
Wie het onderste uit de kan wil hebben
krijgt het deksel op zijn neus. Dat was hier
wel van toepassing. De misrekening betekende zijn eerste verlies. De ‘schwung’
ging verloren en na remise en nog een
nederlaag duikelde hij naar de 20e plaats.
Twee overwinningen in de slotronden
brachten hem toch bijna weer in de top
tien. Eindscore een 12e plaats met 6 uit 9
en een tpr van 1910. Met een gemiddelde
tegenstand van 1780 viel dat toch wat
tegen.
In groep D (t/m 12 jaar) werden dertien
partijen gespeeld met voor elk een
bedenktijd voor 40 zetten van 40 minuten
en bijtelling van 30 seconden per zet.
Bernard was hier één van de 80 deelnemers. De eerste acht ronden afwisselend
overwinningen en nederlagen en een
enkele remise. Daarmee jojode hij tussen
de 25e en 40e plaats. Na vervolgens drie
verliespartijen op rij duikelde hij naar
plaats 55. Met tweemaal winst in de slotronden klom hij weer naar plaats 43 met
een score van 6,5 en een tpr van 1377, op
niveau dus.

De Evengroenen aan de analysetafel.

33.Tg8? Hier kon wit met Td4 of Td1
remise afdwingen. Omdat het paard op g8
hangt, moet zwart Kf8 spelen en wit kan
dan met Td8+ de zetten herhalen. 33...Dc5
34.Df4 Geen stukwinst want e3 moet wor-
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De vierde Evengroen, Marten, speelde in
groep E (t/m 10 jaar). Hier was de speelduur beperkt tot 25 minuten en bijtelling
van 10 seconden per zet. Vanaf het begin
bivakkeerde hij tussen plaats 40 en 50 op
de ranglijst. Winst- en verliespartijen wisselden elkaar af. Na dertien ronden had hij
5,5 punten en een tpr van 761 en bleef
daarmee iets achter bij zijn rating van 889.
(Aad)
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jaarprogramma 2008/09
10/11
11/11
17/11
24/11
1/12
8/12
15/12
17/12
22/12
29/12
5/1
12/1
19/1
26/1
2/2
9/2
12/2
16/2
23/2
2/3
9/3
16/3
23/3
30/3
6/4
15/4
20/4
27/4
4/5
11/5
16/5
18/5
25/5
3/6
8/6
15/6
22/6
29/6

(di)

(wo)

(do)

(za)

(wo)

HH
Nieuwerkerk a/d IJssel 2 – De IJssel 2
Rapidcompetitie
De IJssel 1 – Dordrecht 3, De IJssel 3 – HZP Schiedam 4+ HH
HH
Erasmus 3 – De IJssel 2 + HH
HH
SO Rotterdam – De IJssel (viertal)
HH
Invitatie/gezelligheidstoernooi
De IJssel 1 –Overschie 2, De IJssel 3 – Sliedrecht 3 + HH
HH
Rapidcompetitie
De IJssel 2 – Papendr/Alb. 1 + HH
De IJssel – Sliedrecht (viertal) + HH
HH
Onesimus 1- De IJssel 1, Hoeksewaard 1 – De IJssel 3
Rapidcompetitie
Maassluis 1 – De IJssel 2 + HH
Eeuwig Schaak – De IJssel (viertal) + HH
De IJssel 1 – Charlois Europoort 3, De IJssel 3 –Nieuwerkerk a/d IJssel 3 + HH
De IJssel 2 – WSV 2 + HH
De IJssel – De Penning (viertal) + HH
HZP Schiedam 1 – De IJssel 1, CHESS 2 – De IJssel 3 + HH
ZD-1
HH
ZD-2
HH
HH
ZD-3
VINK Top 12
HH
ZD-4
HH
ZD-5
HH
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

gent: schaakgeweld en explosieven in frites
‘Eetkraam in Gent ontploft’ meldde het
nieuws op 23 juli. Al snel kwamen er
reacties: Zijn de IJssel tbs‘ers weer naar
de Gentse Feesten? Dit naar aanleiding
van de berichten van vorig jaar. Ton van
Smirren uit Gent: ‘Hebben jullie dat
nieuws ook gehoord? Ja, de
IJsselschakers behoren ook tot de Bin
Laden schaakgroep, winnen zullen we!!
Explosieven in de Belgische frites!!’
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges, Huibert
Looren de Jong en Ton van Smirren
behoorden tot de 315 deelnemers aan het
internationaal toernooi van Gent, aangekondigd als ‘Het zomertoernooi van de
Benelux’, een toernooi gehomologeerd

door de Vlaamse schaakfederatie met
medewerking van de stad Gent’. De organisatie berustte bij KGSRL, Koninklijke
Gentse Schaakkring Ruy Lopez. Voor het
eerst was er ook een sponsor.

Negen speelronden verdeeld over vijf
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speeldagen, dus bijna steeds twee partijen
per dag, aanvang 13.00 en 19.00 uur.
Bedenktijd twee uur voor ieder per partij.
Er wordt gepeeld volgens Zwitsers systeem, het puntenaantal en daarna de rating
beslist over de indeling. Vooral in de eerste speelronden leidt dit tot kat en muisgevechten tussen spelers met ratingverschillen van 500 punten. De rating van de deelnemers loopt namelijk uiteen van ca 2500
tot 1000.
Pim speelde een prima toernooi. Hij klopte o.a. Wubben (2158) van LSG 4 (KNSB
3e klasse) uit Leiden en de Belg
Krijgelmans (2188). Drie partijen werden
verloren, maar allen tegen sterke tegen-
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standers: de Belgen Lacrosse (FM, 2216)
en Vandenbussche (2265), respectievelijk
nummer 24 en 32 in de eindrangschikking
en voorts van Van Hoeve (2183) van
Rapid Aalte. die 38e werd. In de voorlaatste ronde startte hij aan tafel 23, een plaats
die niet misstaat in dit gezelschap. Hij eindigde als 63e met 5,5 punten en een tpr
van 2076.

Hans speelde drie ronden niet mee. Hij
voelde zich tijdens het toernooi niet lekker, een soort griepachtig, en besloot om
naar huis te gaan. Toch kwam hij weer
terug en vervolgde het toernooi. ‘Een echte commando’, volgens verslaggever ter
plaatse Ton van Smirren. Van hem dus
geen opzienbarende prestaties. Zijn score
van 3,5 uit 6 was niet slecht, maar de
tegenstanders waren door de onderbreking

Wazig figuur.

Tafel 23.

met een gemiddelde rating van 1687 beneden zijn niveau. Voor hem plaats 247.
Huibert had te maken met voor zijn
niveau sterke tegenstand, gemiddeld in
rating 1752. Dat is ruim 150 punten hoger
dan zijn eigen rating. De overwinningen
tegen de Belg Decroos (1719) en de remise tegen Van Alfen (1816) van DSC uit
Delft waren goede prestaties. Met 3,5
punten en een tpr van 1673 werd hij 238e.
Ton was nummer 293 van de plaatsingslijst. De verwachtingen waren dan ook
niet hoog gespannen. Het bleef bij twee
remises en daarmee eindigde hij als voorlaatste. Maakt niet uit, Gent was weer
geweldig!, aldus Ton.
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Het toernooi kreeg in IM Van der Stricht
uit Belgie een verrassende winnaar. Hij
bleef de grootmeester Sumets (Oekraïne),
Schebler (Duitsland) en Degubadze
(België) met 8 punten een halfje voor.
(Aad)

Analyse.
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ruben de succesvolste evengroen in dieren
Net als voorgaand seizoen brachten de
Evengroenen hun vakantie grotendeels
door achter het schaakbord. Gestart werd
met de deelname aan het Open Kampioenschap van Nederland van 21 tot 31 juli in
Dieren. Jan en Henk-Jan in de reservegroep A (116 deelnemers) en Ruben en
Bernard in reservegroep C (89 deelnemers). Voor ieder in totaal 9 partijen met
voor elke partij een speeltempo van 40
zetten in twee uur en vervolgens nog 60
minuten voor het restant. Om in de prijzen
te vallen moesten er zes of meer punten
gescoord worden.
Jan en Henk-Jan gingen voortvarend van
start met 2 uit 2, maar daarna ging het
minder gemakkelijk. Voor beiden verlies
in de derde ronde en voor Henk-Jan ook
in de vierde ronde een nul. Met een remise
en vervolgens winst in ronde vijf klom Jan
naar de 16e plaats. Daarmee had hij echter

zijn kruit verschoten. Na vier nederlagen
op rij zakte hij naar de 85e plaats met een
eindscore van 3,5 punten en een tpr van
1860. Herstel was er voor Henk-Jan. Drie
remises en tweemaal winst was goed voor
een 25e plaats met een eindscore van 5,5
punten en een tpr van 2036, ruim 40 punten boven zijn eigen rating. Een prima
resultaat, zeker gezien de tegenstand die
gemiddeld 1946 ratingpunten telde.
In groep C startten zowel Ruben als
Bernard met een nederlaag, maar al snel
ging het beter. Zeker bij Ruben die na ronde vier met tweemaal winst en driemaal
remise een eindscore van zes punten
behaalde. Daarmee werd hij 17e met een
tpr van 1587 en de enige van de familie
die de prijzenpot kon vullen. Zijn zes punten waren goed voor 55 euro. Zo hoog
kwam Bernard niet, maar met driemaal
winst en twee remises en een positieve tpr

In de prijzen.

van 1416 (+35) mocht hij best tevreden
zijn. Als je in de laatste ronde dan ook
nog tegen de Miss Chess van het toernooi,
Jojanneke Weijermars, mag spelen, heb je
natuurlijk helemaal niets meer te klagen.
(Aad)

cupfighter rokado te sterk in bekerstrijd
Schaakvereniging Rokado uit NieuwBeijerland behaalde al veel successen in
RSB bekercompetitie. Het is een cupfighter pur sang. De IJssel had het dus slecht
getroffen met de loting. Dat bleek ook op
de speeldatum 31 oktober waar het
IJsselteam bestaande uit Justin Jacobse,
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges en Frank
Visser een zware avond had.
Hans was als eerste klaar, binnen het uur
zat de partij erop, terwijl er al wel meer
dan twintig zetten waren gespeeld. Ook al
produceerde Hans zonder lang na te denken 18 zetten van het niveau van
Kasparov, kostte de negentiende, een foutje, hem de partij.‘ De twee zetten die ik
zelf moest verzinnen waren niet te moeilijk. Totaal 7 minuten bedenktijd verbruikt, Garry bedankt! Daar kom je dan
voor uit Breda’, aldus zijn tegenstander op
de Rokado website. Remise was er vervolgens voor Frank, die mazzelde omdat zijn
tegenstander, volgens de website, een

Rokado

2017

Rick Ensering
Hans vd Linden
Marco vd Linden
Leo Rietveld

2093
2092
1960
1924

-

winnend stukoffer miste. Justin die lange
tijd goed stond maakte ook een foutje en
verloor de partij.
Ook Pim deed mee in het foutenfestival,
alleen zijn foutje was op de eerste zet en
dus niet gelijk noodlottig. Op 1.Pf3 antwoordde hij met 1.. c5 ipv 1...Pf6 waarna
er na 2.e4 een siciliaan op het bord stond
en voor hem einde repertoire was. Het
werd een zeer wilde partij. De tegenstander ging niet in op dameoffer tegen twee
lichte stukken, een vrijpion en een geïsoleerde tripple pion. In plaats daarvan werd
het een toren en twee lichte stukken tegen
dame plus twee pionnen. De tegenstander
had hiermee echter wel veel gevaarlijke
centrumpionnen. Om Pim ’s tegenaanval
te keren moest hij een kwaliteit offeren
zodat hij twee torens en een loper overhield tegen dame met twee extra pionnen.
In deze stelling die nog erg complex was
pakte zijn tegenstander remise door eeuwig schaak.

De IJssel

1900

3

-

1

Pim te Lintrlo
Hans Lodeweges
Frank Visser
Justin Jacobse

1960
1816
1902
1921

0,5
0
0,5
1

-

0,5
1
0,5
0

Hans had een taakstraf en zou het verslag schrijven. Dit is dus niet het officiële verslag,
maar slechts een eenzijdige impressie van de wedstrijd! (Pim)
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‘In deze stelling besloot ik met remise
onze winst te verzekeren. Wellicht dat de
stelling gewonnen is, maar met een zwarte
toren op g8 moet wit wel rekening houden
met Le2!! en zwart zou zelfs nog winnen.
Dg5 en doorschuiven van de f-pion is
inderdaad niet het goede plan. In de slotstelling kan wit eenvoudig winnen via
Dg5, Kh8 en d7 gevolgd door De7. Kneus
als ik ben, zag ik deze elementaire winstvoering niet’, aldus tegenstander Rick
Ensering op hun website.
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de ijssel 1 niet sterk genoeg
voor krimpen aan de ijssel 2

de ontsnapping
van elezovic

De schaakteams bij De IJssel staan dit seizoen voor een zware taak in de competitie van
de Rotterdamse Schaakbond. Van het eerste team vertrokken de toppers Henk-Jan en Jan
Evengroen naar het Goudse Messemaker, Ronald Mandersloot hing zijn schaakbord aan
de wilgen en dit voorjaar overleed René Ordelman. Bovendien hield ook superreserve
Samir Akrawi het schaken voor gezien. Een hele aderlating aan de top, die doorwerkt in
de andere teams.
Het eerste team promoveerde vorig seizoen naar de eerste klasse. Handhaving is dit
schaakseizoen nu het meest reële doel. Tegenstander Krimpen aan de IJssel 2 beet de
spits af in Moordrecht. Op papier van gelijkwaardige sterkte, maar dat bleek niet echt aan
de borden. Aanvankelijk ging het redelijk gelijk op, maar na zo’n anderhalf uur spelen
konden de nodige minnetjes worden geconstateerd. Niet aan het laatste bord waar Mick,
net uit Spanje teruggekeerd, bij zijn tegenstander een pionnetje had buitgemaakt en bezig
was met de insluiting van de dame. Bij zijn buurman Léon zag het er minder gezond uit.
Door een tussenschaakje gingen zijn plannen voor kwaliteitswinst niet naar wens. De
kwaliteit kwam er wel, maar de tegenwaarde was negatief, twee lichte stukken en een
pion. Ad leek te worden overlopen in een koningsaanval. Justin kwam een kwaliteit tegen
een pion achter en had daarvoor geen duidelijke compensatie. Bij Hans was het wat
onoverzichtelijk, een eenzame centrumpion leek een hinderpaal te worden. Pim had een
pion veroverd, maar daar werd knap verdedigd. Bij Frank leek de stand in evenwicht. Dat
leek ook bij Wim het geval. Een centrumaanval met verdubbelde torens leek hij te kunnen pareren. Hij verrekende zich echter en dat kostte een stuk op de onderste lijn (0-1).
Vervolgens ging het ook bij Mick niet naar wens. De dame was inderdaad definitief ingesloten en die werd dan ook geofferd voor een pion. Dat was slim want via verdubbelde
torens kon zijn tegenstander nu eeuwig schaak afdwingen. Het alternatief was een slecht
staand toreneindspel en dus was er geen keus (0,5-1,5). Léon kon met zijn materiële achterstand geen potten meer breken, het bleef bij wat spartelen en vervolgens over en uit
(0,5-2,5). Bij Justin aan bord twee stond inmiddels een eindspel met kwaliteit achter op
het bord. Aan weerskanten een doorgebroken pion met de beste voor de zwarte van
Krimpen. Die kon uiteindelijk niet meer worden gestopt (0,5-3,5). De definitieve nederlaag voor De IJssel viel aan bord vijf. Hans, niet in goede doen door het overlijden van
een goede vriendin, had zich geen goede tegenkansen kunnen scheppen.
Tijdnoodproblemen en een misser maakte aan alle onzekerheid een eind (0,5-4,5). Aan
bord vier was de situatie nog steeds onduidelijk. Wel was er ernstige tijdnood vooral aan
Krimpense zijde. Dat bleek ook doorslaggevend, er werd niet adequaat meer gereageerd
en toen bleek ook de tijd voor de 35 zetten op (1,5-4,5). Wonder boven wonder was Ad
ontsnapt aan de definitieve ondergang. Een goed gezien torenoffer bleek goed voor eeuwig schaak (2-5). Pim was toen nog steeds bezig. De 35 zetten had hij op tijd gehaald,
daarbij was wel zijn pluspion gesneuveld. Winstkansen bleken voor beiden echter moeilijk te realiseren. Met voor beiden nog circa drie minuten op de klok werd de vrede getekend (2,5-5,5). Revanche dus voor het team uit Krimpen aan de IJssel voor de 4,5-3,5
nederlaag van twee jaar gelden.
‘Goed, we wisten dat De IJssel 1 vermoedelijk danig verzwakt zou zijn, vergeleken met
vorige jaren. Maar dat we met 5,5-2,5 zouden gaan winnen in Moordrecht, had ik niet
durven hopen. Een uitstekende start voor Krimpen 2 dus! Ik sluit niets uit, misschien
gaan we wel meedoen om het kampioenschap….’ aldus teamleider Jason Zondag op de
website van Krimpen aan de IJssel. (Aad)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel

1815

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Wim van Vuuren
Frank Visser
Hans Lodeweges
Ad Multem
Léon Jacobse
Mick vd Berg

1960
1921
1706
1902
1816
1777
1726
1712

-

Krimpen ad IJssel 2

1823

2,5

-

5,5

Frits van Duin
Kees Vroegindeweij
Michiel de Ruiter
Paul vd Lee
Jason Zondag
Michiel van Capellen
David Berendsen
Jusuf Elezovic

1873
1838
1880
1846
1833
1825
1743
1745

0,5
0
0
1
0
0,5
0
0,5

-

0,5
1
1
0
1
0,5
1
0,5
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Net terug van een lange vakantiepauze krijgt Mick van den Berg in de eerste RSB-wedstrijd tegen Krimpen aan
den IJssel 2 aan het laatste bord met
wit te maken met Jusuf Elezovic. De
vakantie had hem goed gedaan en
Jusuf trof het dus niet. Op zet veertien
verslikt hij zich en dat kost hem een
pion. Vervolgens komt ook zijn dame
in zwaar weer. Mick lijkt op weg naar
de overwinning. Na 26 zetten staat het
als volgt:

Mick moet nu 27.Tg6 spelen, waarna
de dame is ingesloten, 27…Dh4 28.g3
Dh4 of Dh5 29.g4 etc. Hij ziet het
echter niet en speelt 27.Dd2 Nu kan
zwart met 27…Df7 nog ontsnappen,
maar ook hij ziet het gevaar niet!
27..Te7 Opnieuw kan Tg6 met damewinst. Maar ja…, 28.De1 Tfe8 Nu
wel 29.Tg6 Maar nu is het niet goed
meer omdat de dame de diagonaal
naar h6 heeft verlaten. En Jusuf ontsnapt. 29….Dxf5 !!! en na 30.exf5
Txe3 kan wit remise door eeuwig
schaak niet meer vermijden. Het
teruggeven van de dame is vanwege
een nadelig eindspel geen alternatief.
31.Dd2 Te2 32.Dd3 T8e3 33.Dc4 b5!
34.Dc6 Te1 35.Kf2 T1e2 en remise.
Als Mick het reddende dameoffer had
gezien, had hij natuurlijk geen 29.Tg6
gespeeld, maar bijvoorbeeld via
29.Db1 zijn voordeel kunnen behouden. (Aad)
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sterk oplopend ledenverlies bij rsb
Het ledenaantal staat ook bij de RSB al een aantal jaren onder druk. Vorig jaar was er goede hoop dat het ledental zich rond de 2000 zou
handhaven. Dat blijkt echter niet het geval. Hieronder een overzicht van het verloop gedurende het laatste jaar en gedurende de laatste
vijf jaar. Behalve absolute getallen zijn ook percentages vermeld. In aantal beperkt ledenverlies kan tenslotte voor een kleine vereniging
funeste gevolgen hebben.

2007-2008
Sinds 1 oktober 2007 is het ledenaantal bij de RSB gedaald van 2010 naar 1824 eind oktober van dit jaar. Een verlies van ruim 9%.
Vooral bij de jeugd (junioren, aspiranten, pupillen) is het verlies fors, 113 van de 567, circa 20%. Bij de senioren liep het verlies op tot
73, goed voor 5%.
De verenigingen met de grootste verliezen zijn:
ledenaantal 1-10-07
sr
jgd
tot
51
92
143
20
40
60
35
20
55
86
4
90
42
17
59
32
18
50
40
0
40
30
17
47
57
35
92
35
38
73
24
2
26

Spijkenisse
Zwijndrecht
Overschie
SO Rotterdam
Papendrecht/Alblasserdam
HI Ambacht
Onesimus
De Pionier
RSR Ivoren Toren
3-Torens
’t Springende Peert

sr
-2
-1
-4
-12
-13
-2
-13
-3
+2
-3
-8

-4%
-5%
-11%
-14%
-33%
-6%
-33%
-10%
+4%
-9%
-33%

verloop 07/08
jgd
-35 -38%
-20 -50%
-13 -65%
-4 -100%
-3 -18%
-11 -61%
0
0
-9 -53%
-13 -27%
-8 -21%
0
0

tot
-37
-21
-17
-16
-16
-13
-13
-12
-11
-11
-8

-26%
-35%
-31%
-18%
-27%
-26%
-33%
-26%
-15%
-11%
-31%

Natuurlijk waren er verenigingen met een positief resultaat met als koploper Charlois Europoort met +14 gelijk verdeeld over senioren
en jeugd en inmiddels 76 leden. Voorts IJsselmonde en Chess met +3 en nog negen met +2 of +1.
In bovengenoemde cijfers zijn de dubbelleden niet opgenomen. Dit waren er in 2007 in totaal 69, waarvan het grootste deel lid was van
meerdere RSB verenigingen. Slechts in 20 gevallen ging het om dubbelleden via andere regionale schaakbonden. Eind oktober 2008
waren het er nog 62 met nog steeds 20 (jeugd)leden via andere regionale bonden.

2003-2008
In een periode van vijf jaar, 2004 t/m 2008, is de RSB inmiddels 429 leden kwijt geraakt. In 2003 waren er 2253 leden (excl. dubbelleden), nu 1824, een verlies van 19%. Hieronder het verloop in vijf jaar gesplitst in totaal, senioren en jeugd.

2004
2005
2006
2007
2008
tot

tot
-93
-72
-69
-9
-186
----429

sen
-74
-34
-51
-23
-73
---255

jgd
-19
-38
-9
+5
-113
----174

De verenigingen met de grootste verliezen over deze periode:
senioren
Erasmus
CSV
Dordrecht
De Pionier
Groenoord
Pap/Alb.dam
SO Rotterdam
Zwijndrecht
Messemaker 1847
Lombardijen
Unilever
Nieuwerkerk ad IJ

-61
-24
-22
-21
-18
-17
-16
-14
-14
-11
-10
-10

50%
59%
25%
44%
32%
37%
18%
42%
22%
34%
33%
25%

jeugd
Messemaker 1847
3 Torens
Zwijndrecht
Nieuwerkerk ad IJ
Spijkenisse
SO Rotterdam
De Penning
Springende Peert
H.I. Amacht
Maassluis
Sliedecht
Groenoord

-37
-32
-24
-22
-20
-17
-14
-12
-12
-10
-9
-8

49%
52%
55%
42%
26%
100%
93%
86%
63%
100%
29%
100%

totaal
Erasmus
Messemaker 1847
Zwijndrecht
3-Torens
SO Rotterdam
Nieuwerkerk ad IJ
Spijkenisse
CSV
Groenoord
De Pionier
Pap/Albl.dam
Springende Peert

-54
-51
-38
-38
-33
-32
-29
-26
-26
-26
-23
-21

45%
28%
49%
38%
33%
39%
22%
31%
40%
43%
35%
54%

Voor een aantal verenigingen hadden de verliezen vooral betrekking op de jaren 2004 en 2005. Voor de verenigingen Messemaker 1847,
CSV, Erasmus, Groenoord en Nieuwerkerk a/d IJssel zijn de verliezen de laatste jaren beperkt. (Aad, Bron: RSB-ledenadministratie)
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ijsseljeugd voor rsb in huttontoernooi
Het Huttontoernooi is een toernooi tussen
jeugdselecties van de regionale schaakbonden. Voor elke bond kan in elke
jeugdcategorie (A t/m E) met een team
worden deelgenomen. Na vijf ronden
worden de punten geteld. Het bondsteam
met in totaal over alle categorien de
meeste punten is toernooiwinnaar.
Daarnaast zijn er ook in elke categorie
een winnend bondsteam en persoonlijke
winnaars.
Dit jaar was het toernooi op zaterdag
24 oktober in Haarlem. De RSB deed in
alle categorieën mee met een team van
vier spelers en deed dus ook mee voor het
totaalklassement. In totaal waren negen
van de dertien bonden aanwezig, waarvan
er maar vijf in alle categorieën meededen.
Evenals vorig jaar was opnieuw een aantal jeugdleden van De IJssel geselecteerd.
Henk-Jan Evengroen en Justin Jacobse in
het B-team en Bernard Evengroen en
Lotte van der Wouden in het D-team.
Het B-team, met naast Henk-Jan en Justin
de Messemakers Peter Ypma en Mario
Terlouw, behoorden in hun categorie tot
de kanshebbers. Dat maakten zij ook pri-

ma waar. Vier wedstrijden werden met 31 gewonnen en alleen tegen het team van
de NHSB werd met 3-1 verloren. Het
totaal van 8 matchpunten en 13 bordpunten bleek goed genoeg voor de eerste
plaats.

Minder goed verging het de IJsseljeugd in
categorie D. De landelijke toppers waren
hier te sterk voor Bernard aan het eerste
bord en Lotte scoorde alleen tegen het
tweede team van de NHSB een halfje. Dat
was echter wel goed voor de enige zege
van dit team.

Winnaar van het totaalklassement werd de
NBSB (Noord Brabantse Schaakbond).
De SGA (Schaakbond Groot Amsterdam)
werd tweede en de NHSB (Noord
Hollandse Schaakbond) derde. Gezien de
matige prestaties in de lagere teams werd
de RSB hier vijfde en laatste.
Tot slot een kritische noot. Van een dergelijk toernooi zou je verwachten dat er
op de KNSB-website wel een verslag zou
staan. Helaas bleek dat niet het geval, zeer
merkwaardig. Op de meeste websites van
de regionale bonden wordt verslag gedaan
van de resultaten van hun eigen deelnemers, maar een totaalverslag met eindstanden is nergens terug te vinden. (Aad)

revanche voor ijsselviertal tegen 3-torens
Het IJsselviertal trad in hun tweede wedstrijd aan tegen 3-Torens. Daar hadden zij
nog een appeltje mee te schillen. Vorig
jaar rond kerstmis ging de winst verrassend naar de fusieclub uit Berkel en
Rodenrijs. Het was één van hun weinige
overwinningen in de competitie 2007/08
waarin zij op de laatste plaats eindigden.
Dat vroeg om revanche. Overigens was
Ton van Smirren de enige die toen ook van
de partij was. Teamleider Frans Dubois is
door een hernia voorlopig uitgeschakeld,
Sjaak in ´t Veld moest aantreden voor De
IJssel 2 en Rien Duine speelt dit jaar niet
mee in het viertal. Behalve vast teamlid

Aad van der Meer waren er vervangers
voorhanden: Panc Vink en Erik-Jan
Noomen.
Meer dan twee punten dat is het doel voor
de winst in dit soort wedstrijden. Slimme
rekenaars gokken dan op eenmaal winst en
drie remises. Schoonhovenaars zijn daar
zeer bekwaam in. Ton kreeg weer te
maken met Mart Helder die hij destijds
dankzij de klok verschalkte. Die zou nu
wel remise willen, was de gedachte en
inderdaad. Aan het eerste bord had
3-Torens een nieuwe kopman, maar De
IJssel ook. Van Aad win je niet makkelijk
en op een gegeven moment ga je dan maar

De IJssel

1423

-

3 Torens

1313

2,5

-

1,5

Aad vd Meer
Panc Vink
Erik-Jan Noomen
Ton van Smirren

1485
1494
1429
1283

-

Rick Veldhuis
Jan Kok
Hans Brinkman
Mart Helder

1486
1323
1241
1206

0,5
1
0,5
0,5

-

0,5
0
0,5
0,5
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voor remise. Twee halfjes dus voor
Schoonhoven. Natuurlijk hadden zij al
gezien dat Panc in zijn element was. Jan
Kok, de secretaris van 3-Torens en vorig
jaar winnend uit de strijd tegen Rien
Duine, kon het niet bolwerken. Met een
toren achterstand is dat ook onbegonnen
werk. De druk voor de winst kwam op de
schouders van Erik-Jan. Dat leek niet goed
te gaan, maar EJ gaat door, dat is bekend.
Met een mazzeltje sleepte hij er inderdaad
nog een halfje uit toen Hans Brinkman, die
in het voorgaande duel te sterk was voor
Bastiaan Rietveld, in de fout ging. De
revanche was daar, 2,5-1,5. (Aad)
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pim te lintelo op titelkoers
De clubtitel is dit seizoen opnieuw vacant.
Henk-Jan Evengroen is vrijwel elke maandagavond bezet en zal zijn titel dus niet kunnen
verdedigen. Grote kanshebber is derhalve ditmaal Pim te Lintelo. De laatste vijf jaar steeds
in de top en daarbij al driemaal tweede. De concurrentie moet komen van Justin Jacobse, Hans
Lodeweges, Ad Multem en Frank Visser.
In de eerste speelronden stelde Pim dan ook
nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de clubtitel.
Drie concurrenten werden geklopt en alleen
tegen Hans remise. Daarmee sloeg hij al een
fiks gat. Hans, de eerste ronden van dit competitieseizoen bijna al meer aanwezig dan het
vorige seizoen in totaal, bleef eveneens ongeslagen. Van Ad kon hij niet winnen, dat kostte
een tweede halfje. Ad, die het alleen tegen Pim
niet kon redden, bleef daardoor langszij. Net als
vorig seizoen weer een prima competitiestart.

Frank dolf het onderspit tegen beide koplopers
en liep daardoor de nodige achterstand op. Op
de plaatsen vijf tot en met negen een groep met
zeer geringe onderlinge verschillen waarbij
opvalt dat met name Leen Boonstra goed uit de
startblokken kwam. Dit ondanks een ongelukkige verliespartij tegen Léon Jacobse die al na zes
zetten beslist was. De overigen zitten redelijk
op niveau, getuige hun clubrating die ongeveer
gelijk is aan de startrating. Aad van den Berg
is leider van de middengroep. Hierin goede
posities voor Bernard Evengroen, Jan en Panc
Vink. Een goed resultaat in die middengroep
ook voor Arie Macdaniël, die ondanks een jaar
op non-actief liet zien dat hij het schaken niet is
verleerd. Minder goed verging het Wim van
Vuuren en Sjaak in ’t Veld. Gezien zijn resultaten in het voorgaande seizoen moest Wim het
opnemen tegen de toppers. Ditmaal nog zonder

succes. Voor Sjaak nog maar twee remises. Het
optreden als secondant voor zijn kleinzoon
heeft kennelijk geen goede invloed. In de
staartgroep aangevoerd door Ton van Smirren
een uitstekend debuut van jeugdkampioene
Lotte van der Wouden met drie uit drie. Voor
Huibert Looren de Jong nog een mager resultaat. Het niet afmelden kostte hem extra punten.
Noodgedwongen voor Sjoerd Rietveld twee
dubbele duels. Tweemaal werd hij het slachtoffer van Jan Vink, maar tegen Cor IJsselstijn
werd het 1-1. Voor Cor het eerste winstpunt en
daar kwam er nog één bij in de debuutwedstrijd
van Marianne Reijm. Bij Bastiaan Rietveld
bleef het bij eenmaal winst tegen Cor. Een
tweede leek in het verschiet tegen Hans
Kortrijk maar door een blunder met dameverlies ging dat niet door.

De stand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.

Pim te Lintelo (PL)
Hans Lodeweges (HL)
Ad Multem (AM)
Frank Visser (FV)
Justin Jacobse (JJ)
Léon Jacobse (LJ)
Gerard vd Wouden (GW)
Leen Boonstra (LB)
Mick vd Berg (MB)
Aad vd Berg (AB)
Bernard Evengroen (BE)
Panc Vink (PV)
Rien Duine (RD)
Wim v. Vuuren (WV)
Jan Vink (JV)
Teus Boere (TB)
Arie Macdaniël (AMC)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Ton v. Smirren (TS)
Hans Kortrijk (HK)
Lotte vd Wouden (LW)
Aad vd Meer (AvM)
Frans Dubois (FD)
Sjoerd Rietveld (SR)
Huibert Looren de Jong (HLJ)
Cor IJsselsteijn (CIJ)
Bastiaan Rietveld (BR)
Marianne Reijm (MR)

gr resultaten t/m ronde 7

gt avc na

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
B
A
D
C
C
B
D
D
D
C
C
D
C
D
D
D

1x
1x
-

JJ 1, HL 0,5, AM 1, FV 1
FV 1, PL 0,5, WV 1, AM 0,5
LJ 1, SV 1, PL 0, WV 1, HL 0,5
HL 0, JJ 1, PL 0, WV 1
PL 0, FV 0, LJ 1, BE 1
AM 0, LB 1, GW 1, JJ 0
LB 0,5, LJ 0, SV 1, BE 1
GW 0,5, LJ 0, RD 1, PV 1, MB 0,5
AB 1, LB 0,5
RD 0,5, SV 0,5, MB 0, RD 1
HK 1, FD 1, GW 0, JJ 0, PV 1
HK 0,5, AvM 1, LB 0, SV 1, BE 0
SV 0,5, AB 0,5, LB 0, AMC 1, AB 0
HL 0, AM 0, FV 0
SR 1, TS 0,5, SR 1, HK 1
TS 1, FD 0,5, HLJ 0,5, HK 0, AMC 0,5, BR 1
HLJ 1, TS 0, HK 1, RD 0, TB 0,5
RD 0,5, AM 0, AB 0,5, GW 0, PV 0
TB 0, AMC 1, JV 0,5, BR 1, SR 0,5
PV 0,5, BE 0, AMC 0, TB 1, BR 1, JV 0
SR 1, CIJ 1, BR 1
PV 0
BR 1, TB 0,5, BE 0
CIJ 1, BR 1, LW 0, JV 0, CIJ 0, JV 0, TS 0,5
AMC 0, TB 0,5
SR 0, BR 0, LW 0, SR 1, MR 1
FD 0, SR 0, CIJ 1, TS 0, LW 0, HK 0, TB 0
CIJ 0

3x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
1x
2x
2x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
2x
-

1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
2x
2x
3x
1x
1x
4x
4x
4x
3x
2x
6x

start
rating
1830
1760
1742
1795
1812
1725
1707
1620
1690
1603
1498
1480
1638
1777
1393
1446
1428
1672
1376
1515
1271
1550
1463
1288
1533
1341
1323
1306

club waarde totaal
rating
cijfer score
1914
89
458
1833
80
397
1803
77
373
1792
76
337
1783
75
317
1724
69
308
1710
68
298
1656
63
294
1705
67
292
1594
58
268
1557
55
248
1507
51
243
1567
56
236
1679
65
228
1463
48
219
1443
47
216
1443
47
215
1545
54
205
1389
44
200
1428
46
193
1354
42
187
1506
51
176
1443
47
176
1238
36
154
1478
49
149
1255
37
136
1105
30
125
1263
37
111

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club.
NB. Deelnemers die geen enkele competitiewedstrijd hebben gespeeld zijn niet in de
ranglijst opgenomen.
Op basis van de ranglijst wordt ook na elke periode van zes speelronden een periodekampioenschap naar speelsterkte vastgesteld. De deelnemers zijn hiervoor op basis van KNSBrating (1/9/2008) ingedeeld in vier groepen. Degene met het hoogste aantal punten per groep
wordt periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak (2,5 euro), die aan
het slot van de competitie wordt uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul.
De prijswinnaars van de eerste periode waren Pim te Lintelo (A), Leen Boonstra (B),
Panc Vink (C) en Hans Kortrijk (D).

Cor IJsselsteijn-Sjoerd Rietveld: 1-1.

22

IJsselschaak 80

geen dip voor jeugdschaak bij de ijssel
Elders in dit nummer wordt geconstateerd
dat de belangstelling voor het jeugdschaak
sterk terug loopt. Dat is bij De IJssel zeker
niet het geval. Het is dit nieuwe schaakseizoen zelfs nog wat drukker geworden

Mikael.

bij de IJsseljeugd. Vijf nieuwe gezichten
deden hun intrede: Steven Brandsma,
Julian Nederhoff, Hanna Planteydt, Mikail
Terlouw en Neal Twigt. De enige die vertrokken waren Katja Schmahl en Lennard

Steven.

Neal.

Naast de lessen is tot op heden de onderlinge competitie het belangrijkste gebeuren op de clubavond. Hier is jeugdkampioene Lotte in supervorm. Slechts een
halfje verlies tegen concurrente Anneloes.
Soms had zij daarbij wel het nodige geluk,
zoals tegen Marten in ronde 1 die mat in
één miste. Anneloes liep al wat achterstand op. Zij verspeelde een punt aan Roel
en nog een tweede halfje tegen Sydney
door haar dame weg te geven. Toch nog
remise en dat is knap. Een prima start was
er voor Roel. Tot nu toe was alleen Lotte
hem de baas. Ook Sydney en Marten
behoren weer tot de hoofdrolspelers.
Marten verloor al wel 2 punten tegen de

Hanna.

koploopsters en Sydney zelfs 2,5. Tegen
Julian speelde Marten tot nu toe de beste
partij in deze competitie. Prima prestaties
ook voor Tim en debutant Mikael. Met 3
uit 5 doen ook zij mee met de toppers.
Jeroen voert een grote middengroep aan,
allen met 1,5 of 2 punten. Hierin ook
Roan, Wouter, Daniël, Marianne,
Annemarie, Julian, Denise en debutant
Neal. Wouter blijkt een genie in het ontsnappen uit slechte situaties. Zowel tegen
Annemarie (pat) als tegen Roan wist hij
aan dreigend verlies te ontkomen.
Onderaan de ranglijst zijn de punten nog
dun gezaaid, maar we zijn nog maar pas
begonnen, dus daar zal nog wel bijkomen.

Macdaniël. Dat is dus passen en meten bij
het lesgeven, maar jeugdleider Gerard en
zijn kompanen weten daar wel raad mee.

Julian.

Duidelijk is dat de debutanten qua spel
goed aan de weg timmeren, alleen de
techniek van het matzetten zit er niet bij
iedereen nog goed in. Daardoor werd het
een paar maal remise in plaats van winst,
zoals bij Neal die met koning en dame
niet kon winnen van Mohammed met een
eenzame koning. Ook Hanna had daar
moeite mee in haar partij tegen Roan die
daardoor nog met remise ontsnapte.
Volgens jeugdleider Gerard laat de jeugd
laat nu al prachtig schaak zien. Hij voorspelt een superspannend jaar waarbij hij
geen voorspelling durft te doen wie er op
de eerste plaatsen gaan eindigen.

De stand na zes speelronden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lotte vd Wouden
Roel v. Ellinckhuijzen
Anneloes Keijzer
Sydney Siahaya
Mikael Terlouw
Marten Evengroen
Tim in ’t Veld
Jeroen Box
Roan de Jong
Wouter Schmahl
Daniël Rook
Marianne Reijm
Annemarie Reijm
Julian Nederhoff
Neal Twigt
Mohammed Karrouni
Denise Reijm
Hanna Planteijdt
Steven Brandsma

score
146,5
101,0
84,0
83,5
77,3
73,0
58,3
53,7
53,0
51,8
50,0
41,7
38,0
37,0
34,0
32,0
27,0
21,2
16,0

wd
6
5
6
6
5
6
5
5
6
5
4
5
5
3
5
3
6
5
3

w
5
4
3
3
3
4
3
2
2
1
1
2
1
1
1
0
2
0
0

r
1
0
2
1
0
0
0
0
2
2
2
0
1
1
2
2
0
2
0

v
0
1
1
2
2
2
2
3
2
2
1
3
3
1
2
1
4
3
3

Behalve de schaaklessen en de competitie was er begin van dit seizoen ook de jubileimsimultaanwedstrijd tegen Hans Böhm (zie pag.
4/5). Op het programma staat een wedstrijd tegen de jeugd van Messemaker 1847 in Gouda (17 november) en een echt examen voor
schaakdiploma’s.
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middenrif redt een punt voor de ijssel 2
tegen barendrecht
Vorig seizoen werd het team van Barendrecht met 6,5-1,5 geklopt door De IJssel 1.
Dat team had toen een gemiddelde rating
van 1829, beduidend meer dan het team
dat nu aantrad tegen De IJssel 2. Twee
steunpilaren, Andre Karbaat en Marcel de
Bleeker en toen de borden twee en drie,
spelen inmiddels niet meer voor Barendrecht. Desondanks werd dit team door
onze RSB wedstrijdleider als sterk ingeschat, met name vanwege de sterke topborden. Bij de overige borden moesten dus
eigenlijk de punten gepakt worden. Met
name de laatste borden hadden misschien
wel een kansje op een goed resultaat.
Maar bij die laatste borden zat het op
27 oktober niet mee. Huibert, ingevallen
voor de afwezige Ruben Evengroen, dacht
dat ten onrechte zijn koning in gevaar was
en vluchtte ermee naar voren. Maar daar
had hij een hachelijke positie waar zijn
tegenstander uiteindelijk gebruik van kon
maken. Ook bij Sjaak zat het niet echt
mee. Hij kwam een pionnetje achter en
moest vol aan de bak. En toen in het eindspel beide spelers tegelijk konden zorgen
voor een promotie werd tot remise besloten. Aan de topborden was het zwaar
weer. Gerard had aanvankelijk redelijk
spel tegen de sterke Feike Liefrink, maar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2

1654

Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Leen Boonstra
Mick vd Berg
Rien Duine
Aad vd Berg
Huibert Looren de Jong
Sjaak in 't Veld

1729
1628
1660
1712
1619
1617
1591
1680

een koningsaanval die werd gepareerd met
een tegenaanval op de damevleugel werd
hem noodlottig en kostte een stuk en daardoor werd uiteindelijk een ongelijk
gevecht ondanks dapper doorzetten van
onze gemotiveerde voorzitter. Net als
Hans Lodeweges vorig seizoen dolf ook
hij het onderspit tegen Barendrechts nummer één. En ook bij Menno ging het mis.
Tot de tijdnoodfase ging het nog behoorlijk maar toen ging hij in de fout, een stuk
achter en daarna was het snel uit.
Het moest dus van het middenrif van het
team van De IJssel komen. En daar gaf
Aad het goede voorbeeld. Hij was fysiek
wat gehandicapt maar speelde of hij daar
geen last van had. Met een schijnoffer op
de koningsvleugel van zijn opponent veroverde hij een pion en toen zijn tegenstander daarna fel op de aanval ging
spelen hield hij het hoofd koel en incasseerde successievelijk genoeg materiaal
om de winst te pakken. Broer Mick had
het moeilijker. Een foutje in de opening
zorgde ervoor dat hij de hele partij onder
druk kwam te staan. Uiteindelijk kon hij
met een pionnetje achter nog redelijk
ongeschonden door de tijdnoodfase
komen. Na een foutje van zijn tegenstander in het toreneindspel ging de pluspion

-

verloren en werd tot remise besloten. Om
op gelijke voet met de Barendrechters te
komen moesten echter ook de toen nog
resterende partijen gewonnen worden.
Rien Duine deed dat met verve. Hij had
een puike partij gespeeld en was materiaal
voorgekomen, dat hij in de slotfase met
winst kon verzilveren. Leen Boonstra was
weer ouderwets bezig. Uit een aanvankelijk slecht staande stelling wist hij met
hulp van zijn tegenstander toch nog kansen te scheppen en met succes. Het eindspel werd bekwaam uitgespeeld en haalde
ook hij het punt binnen en daarmee het
team het gelijke spel (zie partij).
Bij Barendrecht vond men dat De IJssel
had gezwijnd. Na de 3,5-1,5 zag men goede perspectieven: ‘De resterende borden
lieten op dat moment een positief beeld
zien. Rien (bord 4) stond een gezonde
pion voor en had een betere stelling.
Robbert M. (bord 3) had zijn tegenstander
geheel overvleugeld en winst was niet ver
weg meer. Robert D. (bord 5) stond een
pion achter maar met tegenkansen. Dus
een eindstand van 6-2 was zeer waarschijnlijk.’ Een wat voorbarige conclusie.
(Mick/Aad)

Barendrecht 1

1758

4

-

4

Feike Liefrink
Tjerk-Peter de Bruijn
Robbert Meijer
Rien van Wilgenburg
Robert Dortmond
John Bakker
Johan de Weerd
Joost Mooijweer

2060
1876
1752
1752
1641
1627
1596

0
0
1
0,5
1
1
0
0,5

-

1
1
0
0,5
0
0
1
0,5

robbert meijer - leen boonstra
Op de website van Barendrecht verscheen deze partij, met commentaar van
de witspeler, als een voorbeeld van ‘hoe
wij de winst hebben laten liggen’. Bij
het naspelen krijg je niet het idee dat dit
het geval was. Goed staan is nog niet
gewonnen. Na 16…b4 ipv 16…bxc4
komt wit inderdaad dik in het voordeel,
maar dat verspeelt hij voor een belangrijk deel na 27. Pf4 ipv 27.Lxf4 met
insluiting van de toren. Na 29. Pe6
zwijnt wit dat zwart geen 29…Lxe6
30.dxe6 Pxe3 31. fxe3 Txe3 speelt en na

31.f3 miste zwart 31…Txf4. Definitief
mis voor wit ging het na 33.Kg2 ipv
33.Pxg7.
1. d4 Pf6 2. Pf3 c5 3. d5 g6 4. g3 Lg7 5.
Lg2 d6 6. 0-0 Pbd7 7. Pc3 a6 8. a4 0-0
9. h3 Deze zet is bedoeld om Pg4 en
vervolgens omspelen naar e5 tegen te
gaan. Het vervolg draait nu om het doorzetten van de opstoot b5. 9…Pe8 10. e4
Tb8 11. De2 Pe7 12. a5 Pf6 12... b6 13.
axb6 Pxb6 13. Td1 Ld7 14. Kh2 De
opstoot e5 hangt in de lucht. 14. e5 Pfe8!
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14…Pb5 15. Pxb5 axb5 16. c4 b416...
bxc4!? 17. Dxc4 Ta8 17. a6! b6?Wit
speelde a5 op omdat deze toch niet meer
te verdedigen was. Na zwarts zet dreigt
de pion op a6 ofwel een opmars dan wel
ontregelt de damevleugel. 17... bxa6!?
18. e5 Pe8 19. Txa6. 18. e5! Pe8 19. e6
Deze zet beoogt de diagonaal g2-a8
open te trekken, desnoods ten koste van
een pion. Daarnaast wordt de verdediging van de koningsvleugel van zwart
bemoeilijkt. 19…Lc8 20. exf7+ Txf721.
Pg5 Tf5 22. Pe6 Wit is teveel gefocust
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op tactische dan wel aanvalsplannen mbt
Pe6. Een ander plan zou nu geweest
kunnen zijn de eenzame dappere zwarte
toren te belagen. 22. g4 Tf8 23. a7 Ta8!
22…Dd7 23. h4 Op dit moment wordt
het slaan van de verdedigende loper van
zwart afgeraden vanwege het te verkrijgen tegenspel. 23. Pxg7?! Pxg7 24.
Te1Te5!. 23…. Te5 24. Le3 Pf6 25.
Lh3 Ta8 Voor de resterende zetten voor
de tijdnood heeft wit nog een volle
minuut per zet over. Dan is natuurlijk
wel het moment gekomen om per direct
om te schakelen van het langzame naar
het snelle tempo en dat met vaste hand.
26. Df1 Gespeeld na eerst Dc2 van plan
te zijn geweest, om de loper te ontpennen en om later eventueel naar a4 te
kunnen gaan. Daarnaast staat het paard
op e6 echter ook gepend door de batterij
gericht op Lh3 met schaak. 26.. Ta7

27.Pf4?? De eerste tegenslag is dat wit
ook het paard toelaat, waarbij de eerder
gepende batterij Lc8 en Dd7 ook weer
vuur begint te spuwen. 27. Lf4 Tf5 28.
Dd3!. 27…Pg4+ 28. Kg1 De8 29. Pe6??
Om wat tijdwinst te behalen lijkt wit wat
planloos heen en weer te spelen met het

paard. Een opmerkelijke en leerzame zet
is volgens Fritz. 29. Lc1!. 29..h5?? 30.
Lf4 30. Pxg7 Kxg7 31. Lf4 Te4! 30..Te4
31. f3 Dit is het ook niet helemaal. Zoals
later in de partij blijkt komt de koning
op de tocht te staan. 31.. Pe3 32. Lxe3
Txe3 33. Kg2?? Deze zet laat Lh3 met
schaak instaan en belet een eventueel
Lg2. Verder kan opgemerkt worden dat
de pion op a6 vanwege tactische grappen
steeds moeilijk te verorberen is: Txa6 of
Lxa6 en Pc7 dreigt. (33. Df2) 33..Lxb2!
34. Df2 Lxa1 35.Txa1 Beter lijkt Dxe3.
35.. Ta3 36. Db2 Df7 37. Txa3 bxa3
38. Dxa3 Txa6 39. Db2 Df6 Als het nog
niet uit was dan is het nu. Het binnenvallen van Da1 en Ta2 dreigt, vandaar dat
de witte dame zich nog even richt op een
eventueel schaak op g6. 40. Dc2 Ta3 41.
Kh2 Txf3 42. Lg2 Tf2 43. Da4 Lxe6
44. dxe6 Dxe6 45. De8+ Kg7 46. Da8
De2 47. Da1+ Db2 48. Dxb2+ Txb2 49.
Kg1 b5 50. cxb5 Txb5 (0-1)

wat deed de concurrentie?
Hieronder de uitslagen en standen in de klassen met IJsselteams:
Klasse 1B
1. Charl. Europoort 3
2. Overschie 2
3. Erasmus 2
4. Kr. a/d IJssel 2
5. HZP Schiedam 1
6. De IJssel 1
7. Onesimus 1
8. Dordrecht 3

Mp Bp
4
11
4
9
3
8,5
2
9
2
9
1
6,5
0
4,5
0
6,5

1
x
.
.
.
.
.
2
3

2
.
x
.
3,5
3,5
.
.
.

3
.
.
x
.
.
4
.
3,5

4
.
4,5
.
x
.
2,5
.
.

5
.
4,5
.
.
x
.
2,5
.

6
.
.
4
5,5
.
x
.
.

7
6
.
.
.
5,5
.
x
.

8
5
.
4,5
.
.
.
.
x

Klasse 2A
1. Papendrecht/Albl. 1
2. Erasmus 3
3. Barendrecht 1
4. Lombardijen 1
5. Maassluis 1
6. De IJssel 2
7. WSV 2
8. Nwk a/d IJssel 2

Mp Bp
4
10
4
9
3
9
2
9
1
7,5
1
6,5
1
6,5
0
6,5

1
x
.
.
3,5
.
.
2,5
.

2
.
x
.
.
3,5
.
.
3,5

3
.
.
x
.
.
4
.
3

4
4,5
.
.
x
.
2,5
.
.

5
.
4,5
.
.
x
.
4
.

6
.
.
4
5,5
.
x
.
.

7
5,5
.
.
.
4
.
x
.

8
.
4,5
5
.
.
.
.
x

Klasse 3B
1. Papendrecht/Albl. 3
2. Hoeksche Waard 1
3. CHESS 2
4. 3-Torens 2*
5. Nwk a/d IJssel 3
6. HZP Schiedam 4
7. Sliedrecht 3*
8. De IJssel 3

Mp Bp
4
9,5
3
9
2
8
2
5,5
1
7
1
7
1
4
0
6

1
x
.
.
.
.
3
.
3,5

2
.
x
4
.
3
.
.
.

3
.
4
x
.
.
.
4
.

4
.
.
.
x
.
.
.
2,5

5
.
5
.
.
x
4
.
.

6
5
.
.
.
4
x
.
.

7
.
.
4
.
.
.
x
.

8
4,5
.
.
5,5
.
.
.
x

Viertallen A
1. De IJssel
2. Sliedrecht
3. De Penning
4. SO Rotterdam *
5. 3-Torens
6. Ashtapada
7. Eeuwig Schaak *

Mp Bp
4
5
3
5
3
4,5
2
2,5
0
3
0
2,5
0
1,5

1
x
.
.
.
1,5
1,5
.

2
.
x
2
.
.
1
.

3
.
2
x
.
.
.
1,5

4
.
.
.
x
1,5
.
.

5
2,5
.
.
2,5
x
.
.

6
2,5
3
.
.
.
x
.

7
.
.
2,5
.
.
.
x

* uit 1 wedstrijd
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anand behoudt wereldtitel
Voor het eerst sinds zeventig jaar was er
weer een wk match in Duitsland. Op
14 oktober startte in Bonn de tweekamp
om de wereldtitel tussen de heersende
wereldkampioen Anand en uitdager
Kramnik. Merkwaardig genoeg op dat
moment de nummer vijf en zes op de
wereldranglijst. Kramnik gaf daarvoor als
reden dat beiden het afgelopen jaar maanden tijd in de voorbereiding voor de match
hebben gestoken, op zoek naar openingsnieuwtjes en zwaktes in het spel van de
tegenstander. ‘Schaken zonder herrie’
kopte het AD boven de voorbeschouwing
door Hans Klippus. Vaak waren wktweekampen omgeven door incidenten,
maar die werden ditmaal niet verwacht.
Dat bleek ook het geval. Was Anand het
best voorbereid? In een interview in Der
Spiegel liet hij weten dat negentig procent
van de paar duizend partijen die Kramnik
speelde uit zijn hoofd kende.,,Je bereidt je
op alle mogelijke situaties voor. Ik probeer me zelfs voor te stellen hoe Kramnik
denkt dat ik denk’.
Volgens persberichten een onvoorspelbare
botsing van stijlen. Anand de aanvalsspeler, Kramnik de verdediger met het formidabele eindspel. De twee troffen elkaar
in hun carrière 51 keer achter het bord.
Dat leverde 41 remises op, 6 zeges voor
Kramnik en 4 voor Anand.
Na twee remises zette Anand met zwart
met winst in de derde partij de toon voor
de match. In een spekstakelstuk met een
nieuwtje op de veertiende zet zette hij
Kramnik aan het denken. Die koos voor
een stukoffer, maar had daarmee geen
succes. Anand gaf het stuk terug en verkreeg een winnende aanval. Hij won,
maar miste wel mat in twee zoals Hans
Böhm op de tv liet zien. Die voorsprong
liep op naar 3,5-1,5 na opnieuw winst met
zwart in de vijfde partij. De partij was
aanvankelijk een kopie van de derde partij
maar op de 15e zet week Anand af. Hij
verraste zijn tegenstander door twee zetten
om te keren. Kramnik leek daar niet op
voorbereid.

‘Koffiehuiszet Anand, Kramnik keurt af’
meldde Hans Böhm in de Telegraaf.
‘Kramnik verbeterde zijn eigen spel met
16. Lf4 (i.p.v .16. Td1). Hij voerde de
loperzet met enige kracht uit en keek zijn
tegenstander aan met de blik hoe-durf-jedie-onzin-tegen-mij-te-spelen? Dat heeft
hij van zijn grote leermeester Kasparov,
die er vaak ook nog afkeurend bij snoof.
De reactie van Anand, die een andere
leerschool heeft gehad, was typerend. Met
de wijsheid van Boeddha en de snelheid
van licht, antwoordde hij 16. .. Ld6. Een
ding was duidelijk, het nieuwtje van
Kramnik was geen nieuwtje voor Anand.
De handeling sorteerde direct effect, want
over de logische voortzetting 17. Lg3
(waarmee de open g-lijn wordt geplombeerd) dacht wit 17 minuten na. En kwam
Anand daar weer overheen met nog zo’n
veredelde koffiehuiszet 17. .. f5?! Op dit
moment had Anand pas zeven minuten
gebruikt en het beeld uit partij drie herhaalde zich, want wederom verzonk
Kramnik in gepeins. Ook al ziet zijn stelling er gezonder uit, het is niet het type
stelling waar hij zo goed in is. Kramnik is
wereldkampioen push-push-push: in het
langzaam maar zeker wegduwen van de
tegenstander tot die over de rand van het
bord kiepert. Na een uur denken kwam
Kramnik met 18. Tf-c1. Hij had de keus
tussen allemaal redelijke zetten zoals Pe5,
Pxd4, Te1, Td1, a4 en zelfs Kh1 (computer). 18…f4 19. Lh4 Le7 20. a4 Lxh4 21.
Pxh4 Ke7 22. Ta3 Ta-c8 23. Txc8 Txc8
24. Ta1 Dc5 25. Dg4 De5 26. Pf3 Df6 27.
Te1 Met 27. .. Tc5 zette Anand een duivelse val. Kramnik dacht in zijn inmiddels
beperkte bedenktijd regelrecht op winst af
te stevenen, toen hij een stuk won en zijn
twee verbonden vrijpionnen ongehinderd
naar de promotievelden keken. Maar met
twee krachtzetten maakte Anand het
kunstwerk af. Hij blijft een waardig kampioen.’ 28. b4 Tc3 29. Pxd4 Dxd4 30. Td1
Pf6 31. Txd4 Pxg4 32. Td7+ Kf6 33.
Txb7 Tc1+ 34. Lf1 Pe3 35. fxe3 dxe3
(0-1) “Ik had beter moeten spelen”, gaf
Kramnik na afloop toe. Doelend op het
stukoffer van Kramnik op de 29e zet,
vroeg Gert Ligterink zich af in welk zwart
vakje deze nieuwste blunder van hem
hoort. Een niet ver genoeg doorgerekend
schijnoffer leidde na een kleine tegencombinatie tot verlies.
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Karpov die de eerste zet in de zesde partij
voor Anand uitvoerde gaf daarmee het
startsein voor de definitieve knockout.
Nadat hij het vervolg van de partij had
aanschouwd, gaf Karpov zijn landgenoot
Kramnik weinig kans meer. "Een hopeloze achterstand", zo vatte hij het kernachtig samen. "Kramnik is duidelijk niet
in goeden doen." De verliezer maakte zich
al niet te veel illusies meer. "De rustdag
ga ik gebruiken om me te bezinnen en om
energie te krijgen. Met de stand houd ik
me daarna niet meer bezig. Ik wil in de
volgende partijen goed schaakspel laten
zien en proberen een partij te winnen."
‘Met een zege die meer door slecht spel
van Kramnik tot stand kwam dan door bijzonder spel van Anand, is de tussenstand
opgelopen tot 4,5 – 1,5. Zelden heeft een
uitdager zo weinig kans gehad in een WKtweekamp’, meldde Telesport.
Na nog drie remises met een aanvallende
Kramnik en een bekwaam verdedigende
Anand stond het 6-3 en had Anand in de
tiende partij nog een halfje nodig voor de
winst. In die tiende partij kreeg Kramnik
echter nog enig loon naar werken.’Gaan er
nog gekke dingen gebeuren?’, vroeg de
weer tot leven gekomen Hans Klipius zich
af in het AD. Maar het was een laatste
stuiptrekking. Met in de elfde partij voor
het eerst en het laatst 1.e4 in deze match
verkreeg Anand al na ruim twintig zetten
een solide remisestelling. Eindstand 6,54,5 dus.
Anand blijft dus wereldkampioen en daar
was Jan Timman niet blij mee. In de
Volkskrant trok hij van leer tegen FIDE
voorzitter Iljoemzjinov (“We hebben het
over een crimineel, die geen FIDE-voorzitter zou mogen zijn”) en vond voorts dat
Anand nooit op de voorgrond trad. “Een
wereldkampioen moet zijn sport uitdragen. Maar door zijn gebrek aan daadkracht zal er niets veranderen bij de
FIDE.”
Voor zowel winnaar als verliezer was er
na afloop 600.000 euro. De volgende uitdager is nog niet bekend. Dat wordt de
winnaar van de match tussen Topalov en
Kamsky, die eind 2008 zal plaatsvinden.
Daarna zal er eindelijk weer sprake zijn
van een normale WK cyclus.

IJsselschaak 80

gemis aan hardheid bij erasmus 2-de ijssel 1, maar bij wie?
Vooraf werden de kansen voor het eerste
team van De IJssel tegen het tweede van
het Rotterdamse Erasmus op 3 november
laag ingeschat. De tegenstanders mistte
vorig seizoen op het nippertje het kampioenschap in de eerste klasse en dat is
gezien de huidige situatie een fiks kwaliteitsverschil. In Rotterdam gaven de
IJsselspelers echter prima partij.
Frank gaf het goede voorbeeld. In een uitstekende partij met een bestorming van de
koningsvleugel verdiende hij een stuk en
het eerste punt. Bij de overige borden ging
het lange tijd gelijk op. Léon Jacobse was
de eerste die remise liet aantekenen.
Winstkansen konden hier niet worden verzilverd. Volgens Rotterdamse berichten
zag hij, evenmin als zijn tegenstander, dat
hij na het remiseaanbod het laatst gespeelde stuk kon slaan en daardoor meteen kon
winnen. Vervolgens een tweede remise
van Hans. Hij stond wellicht wat beter,
maar besloot toch tot een remiseaanbod.
Dat werd aangenomen.
Minder goed verging het Justin, die aan
het tweede bord de punten aan de tegen-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stander moest laten. Sterk positiespel met
druk op c7 en tegelijk een koningsaanval
leverde zijn tegenstander een dik verdiend
punt op. Daarmee was de stand weer
gelijk, 2-2. Met nog vier partijen te gaan
dacht men bij Erasmus aan een ruime
overwinning: ‘Bord 6 had een pion meer
met ongelijke lopers, bord 3 leek na een
tijdelijk pionoffer in een viertoreneindspel
aan de winnende hand te kunnen komen,
bord 1 had zich uit de omklemming
bevrijd en stond ook wat beter en op bord
8 had de tegenstander zijn witte loper vrijwillig begraven op h7.’
Voor Gerard was het inderdaad verdedigen geblazen. Dat lukte echter goed.
Uiteindelijk ook hier een halfje en daar
was de IJsselvoorzitter wel, maar de teamleider van Erasmus niet, tevreden mee.
Wim moest tot het gaatje. Hij verdedigde
zich prima en in de slotfase nivelleerde hij
met enkele snel gespeelde ijzersterke zetten zijn tijdsachterstand en haalde ook hij
remise binnen. Aan het eerste bord had
Pim inmiddels het beste van het spel
gekregen. Een mooie vrijpion bood goede

kansen. Na nauwkeurig verdedigingswerk
van zijn tegenstander werd het echter niet
meer dan remise. Het laatste bord moest
de beslissing brengen. Ad stond aanvankelijk een pion achter, maar dat werd een
pion in de plus toen zijn tegenstander een
matnet dacht te kunnen bewerkstelligen.
Dat lukte niet en kostte ook veel tijd. Met
nog 15 seconden op de klok werd de remise door Ad aangenomen. Sportief vonden
ze bij Erasmus.. . Daarmee kwam de eindstand 4-4 op het scoreformulier.
‘In deze zware poule moesten we eigenlijk
wel winnen van de mensen uit Moordrecht
om wat afstand te nemen van degradatieplaatsen. Het leek ook heel lang de goede
kant op te gaan maar aan t slot mochten
we blij zijn met 4-4. Al met al een narrow
escape, maar met wat meer hardheid had
er wel winst ingezeten’, aldus het commentaar op de Erasmuswebsite. Maar, zo
vraag je je af, zouden ze met wat meer
hardheid van de IJsselzijde niet het onderspit hebben gedolven? (Aad/website
Erasmus)
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Evert vd Hooven
Reinier Hoogeveen
Joop van ’t Hoenderdaal
Ruurd Ouwehand
Cander Flanders
Pim Kleinjan
Paul Wilhelm
Peter Weeda

1948
1940
1881
1874
1827
1860
1795
1759

-

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Wim van Vuuren
Frank Visser
Hans Lodeweges
Ad Multem
Léon Jacobse
Gerard vd Wouden

1968
1921
1706
1902
1816
1777
1726
1721

0,5
1
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5

-

0,5
0
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5

uit de media
In juni gelijktijdig met het EK voetbal
vond een supertoernooi (Cat XIX) plaats
in het Foros park vlak bij Yalta op de
Krim, in de jaren ’80 onder andere de
verblijfplaats van de laatste USSR president Gorbatsjov. Ludiek is het verslag
van Eljanov in NIC 2008/5 bij zijn partij
tegen Onichuk. Hij becommentarieert
die partij als ware het de voetbalwedstrijd Duitsland-Spanje. Een flits:

’21…Dc8! Torres bemachtigt de bal en
passeert met zijn snelheid een verdediger…De ruil van Torres voor Klose zou
hebben geleid tot saai spel, zelfs nauwelijks beter voor zwart: 21..Pxe4 22.Pxe4
Dxe4 23.Dxe4 Lxe4 24.Kf2. 22.Pf3 Dh3!
Torres dringt het strafschopgebied binnen, een gevaarlijk moment…23.Kh1 De
verdediging kan de machtige druk van
de tegenstander niet weerstaan. Reeds
nu is een goed alternatief voor wit niet
meer voorhanden. Bijvoorbeeld: 23.Pd5
Lxd5 24.cxd5 Lf8 25.Te1 Txe4 of 23.Lf4
g5! 24.Lxd6 Pg4 en in beide gevallen
staat zwart duidelijk beter. 23…Lf8 Een
schot… 24.Td5 Lxd5 GOAL!!! Spanje
neemt de leiding!‘
De eerste plaats was hier voor Carlsen,
die Ivanchuk, mede dankzij winst in de
onderlinge partij, een punt voor bleef.
Karjakin legde beslag op de derde plaats.
Loek van Wely, die ook van de partij
was, was weinig succesvol met 4 uit 11
werd hij voorlaatste.
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De schaakboekenverzamelaar Jurgen
Stigter heeft de beschikking over twee
en halve verdieping in een herenhuis in
Amsterdam, maar dat is inmiddels niet
groot genoeg meer voor zijn verzameling. Hij is niet de enige verzamelaar
met dat probleem. Zijn Amerikaanse collega Dale Brandreth heeft twee huizen,
één voor zijn verzameling en één voor
zijn vrouw en een andere Amerikaan,
Ken Whyld, troostte zijn vriend Tony
Gilham na zijn scheiding met de woorden: Nu heb je in ieder geval meer ruimte voor je boeken’. Zijn collectie telt op
dit moment zo ongeveer 25000 boeken.
Een kostbare hobby die slechts mogelijk
was dankzij het feit dat hij behoort tot de
erfgenamen van de oprichter van het uitgeversbedrijf Kluwer. Het is niet de
grootste privécollectie ter wereld. Die is
in het bezit van de 80 jarige Duitser
Lothar Schmidt. Voor zo’n 5 miljoen
euro schijnt Schmidt zijn collectie wel
van de hand te willen doen. Voor begin-
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nende verzamelaars van schaakliteratuur
heeft Stigter het volgende advies: “Stop
nu! Het verzamelen van schaakliteratuur,
nee, het verzamelen van schaakboeken,
doe het niet! Een duurdere en meer omvattende verslaving bestaat niet. Eén leven is
hiervoor onvoldoende. Zelfs niet met al het
geld in de wereld!” (NIC 2008/5)

Spanjaarden stapten af van de normale
puntentelling en kozen voor een puntentelling zoals die in het voetbal wordt
gebruikt: 3 punten voor een zege, 1 voor
een remise, 0 voor een nederlaag. Dat
betekende dat een winstpartij net iets meer
waard werd omdat twee remises dan
immers een punt minder waard zijn dan
een zege. Hieronder de resultaten:

Voor het eerst vond dit jaar het grand
slam toernooi plaats tussen de winnaars en
nummers twee van de toernooien in Wijk
aan Zee, Linares en Sofia. Een vierde
toernooi in Mexico verdween van de
schaakkalender. In Bilbao speelden
Anand, Aronian, Carlsen, Ivanchuk,
Radjabov en Topalov om een prijzenpot
van 400.000 euro, waarvan 150.000 voor
de winnaar.
Net als in Sofia speelden de deelnemers in
een glazen kooi, die buiten stond opgesteld, in het midden van een druk plein.
Iedere voorbijganger kon de partijen dus
volgen en dat zonder dat de spelers er last
van hadden. Een enorme tentconstructie
opgetrokken boven het aquarium zorgde
voor bescherming tegen de zon.
Bijzonder was ook het puntensysteem. De
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Topalov werd dus overtuigend winnaar
en ging met 150.000 euro naar huis.
Voor nummer twee was er 70.000 euro
en daarna steeds 10.000 euro minder.
In De Postduif, het blad voor de postspelers, staan veel problemen uit de oude
doos. Onderstaand toreneindspel uit nummer 76 stamt wel uit een heel ver verleden. Het werd gecomponeerd
door J. Lucena in 1497!

Wit kan op twee manieren winnen:
A. 1.Tf4 Tc1 2.Ke7 Te1+ 3.Kd6 Td1+
4.Ke6 Te1+ Na 4…Td2 kan wit met
5.Tf5 gevolgd door Td5 de zwarte
toren afsluiten. 5.Kd5 Td1+ 6.Td4
met winst.
B. 1.Ta1 Dreigt met Ta1-a8-c8 de zwarte
toren van de c-lijn te verdrijven.
1…Kf7 2.Ta8 Tc1 3.Tc8 Td1 4.Kf7
Tc1+ 5.Kb6 Tb1+ 6.Kc5 Tc1+
7.Kb4 Tb1+ 8.Kc3 Tc1+ 9.Kb2 met
winst.

ongelukkige nederlaag voor de ijssel 3
Op papier was de derde formatie van
Papendrecht/Alblasserdam duidelijk favoriet in de wedstrijd op 4 november tegen
het derde van De IJssel. Achter de bord
was dat verschil minder duidelijk.
Aad, ditmaal kopman van het team, liet al
naar een uur spelen het eerste halfje aantekenen op het scorebord. Door een opgerukte centrumpion kwam hij wat in de
verdrukking, maar na wat afruilen ontstond er een gelijkwaardige stelling en
werd remise overeengekomen. Vrijwel
gelijktijdig ging Ton in de fout. Een aanval die ogenschijnlijk gepareerd kon worden met verlies van een pion, maar een
houdbare stelling, werd hem toch fataal.
Een verkeerde ruil en vervolgens een
gedekte loperaanval op dame en koning
kostte de partij (1,5-05). Bijna tegelijkertijd sneuvelde Erik-Jan. Een giftige pion
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op de e-lijn kostte een stuk toen zijn
tegenstander Te1 speelde en EJ zijn dame
en koning nog op de e-lijn had. Na nog
een stuk dreigde mat achter de paaltjes.
Na circa een uur 2,5-0,5, een slecht begin
dus. De Macdaniëls brachten echter weer
wat licht in de duisternis. Christian kwam
weliswaar een pion achter, maar schiep in
een toreneindspel de nodige dreigingen
voor zijn tegenstander. Die koos voor een
remiseaanbod en dat werd na inschatting
van de overige borden geaccepteerd: 3-1.
Kort daarna haalde Arie, met opnieuw een
prima partij, de winst binnen. Hij veroverde twee pionnen en was met torens en
paard superieur in het eindspel tegen
torens en loper en slechtere pionnen: 3-2.
Hans had na forse afruil drie pionnen op
elke vleugel en een witte loper en een
paard. Dit zag er erg remiseachtig uit,

maar toen hij toeliet dat de paarden werden afgeruild, kon de witte koning zijn
stelling binnendringen en dat werd hem
fataal: 2-4. Huibert nam alle risico’s met
een levensgevaarlijke opening. Hij kwam
een stuk voor, maar zijn koning stond kaal
en er dreigde van alles. Het kostte een
hoop denkwerk (en tijd), maar uiterst
secuur spelend werd de tegenstander helemaal weggespeeld. Een prima partij: 3-4.
Hendrik speelde weer uitstekend. Al vlug
was de stelling complex en Hendrik kwam
er steeds beter voor te staan. Met mooi
spel haalde hij een toreneindspel met twee
verbonden pionnen in de plus en matdreigingen. Na een misser waarbij hij een
pion verspeelde, was de winst verkeken.
Einduitslag 4,5-3,5. Jammer. Er had meer
ingezeten voor een prima opererend derde
team. (Rien)
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Zahir Likic
Ad Stabij
Dick Dooren
Arie de Kluiver
Koert Timmerman
Teus Punt
Wim Roodnat
Theo Punt

-

Aad vd Meer
Christian Macdaniël
Hendrik Spee
Erik-Jan Noomen
Arie Macdaniël
Hans Kortrijk
Huibert Looren de Jong
Ton van Smirren

1485
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0,5
0,5
0,5
1
0
1
0
1

-

0,5
0,5
0,5
0
1
0
1
0

1724
1431
1679
1665
1643
1657
1572
1597
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